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ال!هراء

لعزد!دوا-واللام4الملا-علههمالأدحاءولعمنالف!هممعالعارفىإلى

منإليلطثبهوا.الغافلوناليلعوقفوا.المثككىالي.لعق!لواالمعرف!ناليإيما".

مالمالتهمعلىواورلرااو!فعلواقولوامالمفحملومموالمريلىالألطءطلمرا

لهمح!بونوهمالددعاالحعاافيمععهمفلالل!هنالمكاون.إلييهيثطقوا

نعا،!!ون

حخهمنتقوىافادلةحينالمسلونيه!ثفعا2اللهماللاالعملطاأمدى

غفكمنوكتهواسباتمن!صتهقطواالملمىكعرله!ثفعوانثوكثهمولثثد

يالأملام.!وافملالةعنروجعرا

ا!ر

عوضزكىلكردكررلم
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اللهعلىللناسكوفىكلاوسدر!من!نرطهأرسلولىللهالحمد

ريهوصفهمنعليوورآوالصلاةحكيما\(عزيزأاللهوككالرسلمدحجة

رلوكلهالدسنعليلهـالهؤاطروليندالهديرمولهارعل،هواللىى!فرله

مناحدل!محمدكان!ماففالو!رسالةالنبو6*وخثمالمثركونأكز

محل!ماك!،.ميدكلاللهوك!الد!ومحماللهربولولهـنر؟لكم

ولحد

القرلنصرحوقدواعد،ولهنهمثتي،أمهثهملحلاتلأفهاءاخؤفإن

لأن!هاءومثر-وسلمعلعهاللهحليمحمدمهدناصالعقهد.ثوحمهالكركم

!لاالهلاالهفىلوعيإلارمولمن!يلكمناردلثااأومكعاليتال.السا!فن

محمدعدناضرسةيونالولتةيالصلة،مر3الفرآنصع.كما"لاصوناى

اوحطالىوالادوصدهوسيطالدفىمنلكمافرمك!لينالالسا!فنوشرورح

كرفطو!فرلوالدفى!واينوع!سيW-piإيراممملهوصياوما)يك

منإلعهوسدىح!اءمنإدحثمياللهاليمالدعوهمالشركضعلي

لهمخلمىسهلهعهدو!امررال!أرماالكنابأملحقفىوتاليميا)4،.

التمالأ.ثينورلكالزكا)رودوا6الملاديصاعفاءالدفى

انالا-وسلمطههاللهصليححمدسيدفاكلغكماالساكونكلغوقد

هلاومؤوالسلااالصلاأ!هنناكماعولشالاتىكباعيىوقعقدكفاوكا

حفطفىوكللك،ذلكوعدا*عنالمبلغ!دىي!الندر!إليررجعالنفاوت

الساكةت!رول!لمحمثثئر.قلشوضظهاللهقبلمنثه41,النص

.165فءصرز)1،

.04لأ-ئيعرؤ)2(

25.لأط"حمد+(

.13!ثيورمميموؤ)4(

.!هحؤ)،(
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-صلياللهعهدينمحمد!دىثينللرحىلمونمنالإسلاميهضمابشل

الدكرلزلنالحنث!لابهايهفى!رازبوعد.مترلهفيمنرحنظهرسلم-علهالله

.ا،ظالطونكأله،لا

والأغراف!الأمواءلعبتنقدنسىتدوشرحدوتالتامالندرنلحدمرنظرأ

!لى:كطالمدونبنحاللاخلافايددينحركةفىيالنادددأوالنمهوات

للحقمتةعن،فصجنحوااناسرهولاءجهفىالمنالىا!يالمغرطمنهم)1(

أوالملائكةمردبةإلينبيهمرفحتمبالنةالئنا،أوأوالوعحفالنسبةفىفبالنوا

المغالاةفىالحدلمجاوزواالنبنالسلامعيهالمسحلأكباعحد:كماالألوهبة

المعفبنطنمْد.منالبمورجهصصا!افىابنظطيهمممنمدرلدرجا

الخلقفىسنهاركاورخالقوصلطانوجمبروتتؤصاحبللهاينأرإله

الحفبرالمهيقالذل!لهويأنهدعرحالنصوصمضبحد،السماراترضللاً

،لامنيثكتنيثالدىالأرجرانلملاثىاللاثىراسهعليكالحداءالمضروب

لما!االهىإسكفسبزالذى.شمفشلمالرى.لوىدهولامنفدرسمرخ

وتفحل*الهاكونبهفآخر.ثإلهوستغهثإلها!كرنفكبفنركش")2"

فىالصادرحكمهعلىبناءاللحنةكهوكترل-الصليبعليوسلقعاجهها41

.،!اللهمنملعونالمعلقالأنالؤراة

كلرسرصرسنزلةفضلكلككرللسيحالذىوموالمبنضالحاقدومنهم)2(

منسعصمادمرفتدأ!اومناعلهـ،وحرصإلطمادعارعلىالوص

حدتكطمحيللس!حدايعأنهظاهراادعيدإنالمسهحإليصنسوبنص

ثالكلملأالنضاء!نطعولمالمسع،عو)عليحفدلدى)يول!(ضاولمن

اليطيلنهفىومولهاخحازكرعليالمسحل!باعننظاهرعليهاأرأهلهاعلي

ضسنسارتقواعدكتأوأرس(لفلمنيهاالمسحييئعلىللقضاءالئام
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مامحر3فىالواس!رهالتمالهمهوكانالنصاريضديهالمعمولالنندع

النلمالعهدحرمهماحلوكدلكالفدكمالعهدننلأصأويدءأالمسهحأحل

ناحهل9ااوالت!ماليهدنصوصالينظردوقرلكعملرتدالمهحوكدلك

النغد!ر.!رخ

ولامحد.لهلاحصركاالكعرالساقيىالطرقنمنلاقوامعتدلونو3خرون)3(

محليحرصونوالحاتدونماي!طونمحليحملهمفىروفحرننالمغالرن

منعددأ.سلراتمحت،الونكلفىو3.بحهماستقالاكلم

لفعالتيالاضلهادحركاتصفضلاالمف!طرياالظروفهد.ظلونى

الأول!دهافىوصلتر!ىالاَنقدسهاالمعتدالنصوصكدوفىيدأيا!لصين

البدءسبيلعليالبعضوكبعدةروناالزمانمنراسننرتتولاصرلايحدحدأ

يعرفبها-الداصبخا.يالحاطغةمتثر!لنفى!وك!الشرعىالنصمازجن

ونقحوافمزجراالأولياميفىتراء)!دآخرونوكني-والسلىالإ!جا!

دلالة!ولمماصالحا!دوأنهلهمماثداالمدونجملةمنواخناروارحدفواوأضافرا

.آخرون!دعىكمالالنةعصةوليتضضطذليةالحركأأنعليفط!ية

منيرسالةانوللتي!امنهمكثهرسلمقد"ناسالنصوصهد.ورثلم

أنوادمحواالاالئرمنطالفةأوالأممنأماالأنهياءشن!ارمالعالسارزالرسلات

مالثطعهمالهمضسلمدوالنحرلهد.شسلمقدكنايهموأن!هودكنهم

أهلوطل.الكلى،لتح!فلإمحثرافحداليلا!ملدسالمأنهالاالندهـفص

حرصهممعءعواممصحلأعليالدليلإكامةكغعةممكنحهدكلعقعد!كل

وضحغاتواشفاولونوهممقهآلآ!ين.طلانعليالملهلإتاسامحليالكاسل

لنإلا-*ممونكما-الهه!حوطكق!رلتىلدكلمالموافرالنموصيحس

دلالةلص!دأو!سبمن!طعل!نور!قيأنافنضتفداللهحكمة

رشحم!اثما!كرعلالهاشطحكر،ضولهاوعلىمدى!ا،للسالك

!م.صورلوا!مامولاءرفكصيمحلمللال
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المسلمش،حالكان!ؤوؤْمعنتدظمنالنف!عليفالرتماوشس

ولللرالهاللهمحنوظاكضطنهمصالأصلام!لواحثرحمهمتداللهكالا

النص؟لكعليك!اعدممملاكتدرنسلأعليالديهل)كلامةنىممكنجهدكل

عليالمسهطرالزلفةالمتالدمنلاصلامفررلْو،تدالك!سم()القرأ3المارك

عليزساعدهموندالبدء.حمثمنالله!يالمعثقدهدانبواو)نكغونعفل

...أصافىالمعتدهدا

علهه!لهسليمسديهعاءلمالمحرلهمنكل!رفىما!عمتدونظكر!الافىلالا*

ثشيعةووحدا6العقهدحدأمنالترأن4صر3مامعوصلم

لإخلاد.فىالمنردالقاصموكدلك

الساقشالكلاليأمليأنألهاشكثرفىالكركمالفرأن*ماصرع)ال!!اعمر

أخرجدصرناقدأنبهثهممحنادددvهدعايممنلدكهم!ما!مرنراتد

كتايهفىكعالىق!)يها.يهدفلىأويهاالمنزلالصورعنافى

..الكماليأهلحمنىالك!3

نماللهكلاميسمعون!ملررركانولدلكم!سواان)ألثطمعوفي

75.ال!فر!علموناومم!فلؤمادعدمنلحرفونه

?wللاينلو".يطثونإلاهموكليا.ألاال!بلاسلموفى,معونم!هم

نللافو"لمط"لمسروااللهع!دمغمدتولونلميا"ممالكالييكلهـون

.-"78الهتركسهووااممميWالد!مكمتممايم

!علموق،والماط!ولكمونلالماطلاسللهسونلمال!باملا!ا

71.صرانآل

و...القاليمنلثحسمؤيالكالىالسلثهملموونلنرثام!همألد

اللهعليرشولوناللهعثدمنمووماال!مح!دم!هووإتولونليالكلمن

17ع!ران،يطموناموهيل-ل,
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!لؤر!كلمولهللطسل!ئ!مَهل!ليارلواالدبن!اياللهيى!)دة

.187عمرافىملهلوون(*شللملادلا"واثىا!رمموراء

وعصطاسطاوتولوفىمواع!عهعنالكلم!رفونهاثواالليئفيمن

Uft-فالواولو!مالدينفىو!ايالس!ثهمل!ور!اسمعههرواسع

فلالكفرهمطهلحهمولكنوهوملهمععراملاوالطرلاواممعواطعثا

46.ثناءقللا،ألاورسون

(rAUJ-6'kOp "-M Wعنالكلم!حرفرنلاسهةظولهموجل!ا

م!هم!لا*م!همعامةعليطلعو!رل4دكروامما!اودسوامواضعه

.613المثداهسضه!حياللهوروامغ-دلاع

أمثاتالواسهنالكنرشلىكارعرن*ين!حرلكالرمرلىيي،،

لنولمسلاونللكليماثواِساعونالنينومنكلوعمكرمنولميافواههم

فخلىؤهل!ا،لهثمين!تولونمواضعه!لىمنالكلمكحرلونكودلم2عرش

اول!كثعثااللهمنلهئملكفلنفصهاللهررومنفاعلرواكرلؤلمولن

علال!الآخر,فىولهمعزالد!افىلهميطهرظولهمفىاللهررلمللى!

.14المثلهمح!(

ثراتطيالمسلمين!عف!حملفى!رمالكرسةلالمتلهلهكانوتد

عليالطمنةلائلةخلالهاصيشس!ما!ةتد،حر!ةالكاءأملععتفطت

عليالالراسةتاتوتد!نقدواأن!مدننىلماوكيمهلهم!وا.,لمامرلاءمحريف

سلفمحنخلغاكلقوماقدأمممأرياكلا!دصو!تىالساقىمحنالموارلةالنمرص

ثأفىوالإكي8قورافعهصركأولى!وقتفى!طأو،لق!نىتصرفدون

لمر-فضيكد"لاsكلىمافلك!لهلووالنقعلالخماثةكنيوفعما!مرفرالكبة

ممدلالأ!اءأرصلمنهماضهمرنيلأكاأخرنىتلهمقاسدوضم!برىحي

يكلامىشىلأخروامحلىفىوتفواولوكاواممثلممهمالكلملمجروا.

وص.2-22(.لم33)آرماضر!مايموعن!رمأ!شتهمعنورفرمم
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نقد.!للكو!سهن!ملأكر؟مهالمسح!ينسبفهماوؤالحد*فبدالهم

ولملةالأرامل!وتلثلرنلأنكمالمر،ونوال!سهرنالكهةيالكمتدأ

والف!سمعوقالكطأكلاممولل.اطمثشودةكأخلوفىلللكصلوالكمكل!لرنا

ا!ناكصنمونهحصلواحلاومي،خلا،الرلثكسعواالرطوفر3لأنكمالمردن

لأنكمالمرالدنواشعونالكميةأماممئلمفاعفا...ضكمممثر!نم

أكلا..ولاسانوالرحمةالوالنامرسثملولر!رالكموفىوالشبتالنمنعكم!ثرون

الكعهةأكلاممدال...الجكلوسلعوفى!بعوضةص!م!فونالذكناسمطنالقاثة

ثاخلشومىجمطةخاىمندطهرمحضةقبورانشيهونلأنكموالفر!سهون

أوارأللناسكظهرونخارجمنأ!أا.شمومكلاعاصا.ركلأصاتعظاآأمملؤ

المر،ونوالضإيسونالكمبةأكلامملهـلر!ما.دماءمنحونون!اخلمنولككم

لماآيلااأكامفىلركناو!قولرنالصدكىمدافنو!شونالأنبطءقبوركينونلأنكم

فاصلأواالأنبياء.فتلةأيناءأ"لكمأنف!كمعليدشهدوننألتمالأنهعاءدمفىشاركنا

...خنهمثهنومنكهرلونكهفالأفاعىأولادتالحطأكلاأيثكممكيال!

لهتثلىالم!حسألواقدوالكعهةال!يأنمرض)لمحعلفىوردلي2اكما

شهـولةفيرخهزأيأيد!ثلونيلالغئضايدحسبدلاطكلايلكلمافاأ:

كركتملأنكم...سكولىهركطالمركنأسلمعنكمأضماحسناكأوق!فأجالي

لحغالرااللهوصطرفضتمحنالهمكالدم...!اسكتالهدوكسكرناللهرعيلأ

أنتموأطصدا.فلتاطارأ،!شمرشوامكأيلككرآنالمومىلأنلقليدكم

فورعؤ.منىيهلتغعلدىهوهدلهةأى!كانوامهلأ!هإنسانكال)فىفنفرلون

وأ!رأسلمثمؤالدىلنفالدكماللهكلاآعطلن.وأ!لأ!هضطا!نل!عدصما

517c-3...)مرتىكضرنهلامثلكو a.

لنمثيفى!ؤضدرا.تدفرآأمواءوكعاعهمالمنفىفلومموص--

نوواالترلسموالما!ضسئل!اللم:لهوتالراالمسحاليضمواتدابلاط
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عميانقادةعميانلركوهمكقلعالسماوىأبىكرسهلمغرسكلوقالفأجاب

.(134:1لما5)شحفزفىكلاهماكلقطانأعمىممنؤأعميكانو)ذا

الكناليفىنركرتفداقحيلفشواهدبأنالملينمئالبمضعلمومع

مازالالتنقيحوأنجاريامازالالتبدكلأنيحلمرنأيفامنهمالخاسةفإقالمقدس

هناعليأدلولى.بهسولأمازالمناووشاحنيالنصوصكقو3وأنمسنمما

لاحكئبساالنصوصشكنرفىنفاوتاطبا-لهبينحملالطبحاتكفاوتأنمن،

للكا*المفهرسةالطبعةإليبرجعرمن.الأ،لىعشهىالئايخةالبحةيأنالقطع

الخرتأن)ثنبيما(رغوانهاالأرليالصفحةمنكدركام(9-839مه)3المقص

رالىثالكاليمنعلقةإضاراتمنمولاءمازكزخلالصنالكعاصيهلافىوفعقد

درنثدأئليبنوالاختباررالحدموالذكررالنقصانارلهادةعلىفطع!ةدلألةلدل

وجردلهلىصنيرجرتالمتنفىالكلصاتمنماسعأفى)اعلمورفقد.أخرى

صحنكونفىكماالأنماحلأجلافرجمةفىزكدوفدراليرفلألىالحبرافىفى

عبرانىلفظةمئمقطرعةفيهافالحئالفليالحاشةأما18000لم2سح03،الم

فى!عليتدلوسوونانىلفظةمنضطوعةوالاءالحبرانىفىماطيكدلوهى

السام!ةالترراةفىمايعللuوسسامركةلفظةصنمقطوعةوالئاليونانى

كتابىالكلدابةاللنةنىططيكدلرمىكلدايةلفظةمنمقطوعةرالكا!

نفبيهأىوكلصةالسبحبنيةالترجمةمظهاو.7رنحمياودانالعزرابضفيها

أللغةتحتملهماممب!ينللتخيروأوالمتنفىطشى!فسرماسماينإليثبر

وكلئنركلفظةمنمقطرعةوالناءالحاشبةفىولإخرالمتنفىأح!مماالأصالة

والقافالمبرانيةالنخكضمنكركتقدكبعهاالىالكلصاتيضأنعليتدل

الن!بحضفىقرثتقدجحهاالثىالكلاتأنطىكدلوسقرىلفظةمن

فيز!درطقدسَبحهاالنىالكلماتأنعليددلوهىزررلغظةمنو!زأ!الحبرانية

ليسإ!نهمطايىالكلماتأنعلييدلان()والهلالان.العبرانبةالنسخيعف!

هـتمرت.ا000وأصحهاالنخفممفىوصلها

-حبئدنصارحالبقاأبوالثيخاليهابأهلعقا.لدنتدالىاللهونقهموممن
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-"،-

!ف

.يها3ا!!*-أ

.'rAn!ك!بر"-

"-بم!جبي!م!.جمجبما

،-ممرأمكياأ+!يساجم!ابمبرايو.

ءبماشل،جام!+ابرلالا!بيم:

!بم"أيربرمملا؟ولr+يرع.!ض"أح؟
حمهيلااحمبم3ممجمحم!م+ثع!لهلأحمبمكاحبمامم!كييي،صبهم!لا

!يساابهت3برأ+3*!+ابم؟اجمهىممم3ا-+ظلم!!كبمءسا

حمملاا-ا+.+إمح!ما(!شابر!ىس!!)ثز(1بر!

*يمر+!يممجىالهم"ثسح+لاا!م*ا،لاجببمبم!!بما
حمبماحيلىول!سكاامممبر3.

جميصسالهمك!بمابمبمكمكاساي.بههر!+لملياكيحبما
!كرسبهربرل!بم3ثت،لاا3امالأكا3سبر-ا3يمكي

اكييهلأبه!ث!مبم"بر!،يمد7اع!3لم!مبرا.-ام3*!

+امممابر!هجهى+ممى!امممابمابما!هب!لرء!ثجم!ى3

ء+آثهرثجد!مبرعم*بر3!-(بر!كى)3مع"ا!ثم.+

مممىم+جم!بمث!مامم!؟سمصي؟ثيبميماء+ا!كثبم؟بي.س!

+-ا!ربه!مرممبمثح!لأ*%!حصي"احيكبا*+!!3+3كيم

.+ا!كاس3!اممي!م!-سكجلأثلا-ا-لممسلأ
!ه!هى!سكبما+!ثلايم؟لاا*يهىبهي-ول!!،"بر

!يي+.مملا+يي!3!مبهبم7ح!لاك!حمم!ساي*بهي3اثمكه!

ء!ثج!ابم*ءا!بم3!3س-الم+يهيمب6م*اممبم
ءجممن!اء3بغثى!يبم3؟ثىثم93"ت!همايحهي؟
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والدناع.الانهاميىلأصلىالمولف5-

والتصش.رالاضارالإلبفيقال!لممناخ-6

والحتعر.المولفاليالكابنسبة!قيئ7-

القظبتاأم!رل

لحكنوضوطنينطبوعةنمخةعليالكابمذاعقيقنىاعتمدت

يلىةلىلجازكمافىعماقرش

اثطبرعة:النسغةلأ!41

انطابعذيلهاوقد.مجر!ة1322صنةسمر!ابد-شالتصدنكحدمةطبحت

منمأخرذةالمناظزإنحهثالخطأ.يابمنوذلكالمزلفأليأضافهابمناظز

وسبعبنوسبعسائةصفحةمنالظجر6(للقرافىالأسنللأعنالفاخرة)الأ!ثةكتاب

شحقيتهاقترالتىلآنالمطبرعهالنسخةمنولملألنرلتئطتصغحةإلي

ولرما.

ولينالمؤل!ببنجرتيهيةمفبدةمناطزوط.:!ولهالطابعلهاعنونوقد

حاتمةجحدنامابابكلمنفيهاالحقيقةحمليدخلرلكرنهالنصرانيةعلطءأحد

انكناب.مذاشأمقطنهاققدللقرافىالمناظز(نرلترجبحى.الكعابلهذاحميدة

خسالأسورعدد.وصبعونوئلاثطةالنسخةمذ.صفحاتومجموع

الوال-إيهاالإضازالسابتىالمناظزيحد-النسخةبهذ.ألحئوند.وكرون

الغحضرةالتيشرأللهمنالراجىلناظمه.الصيبأملعلىالزفىالحجبب

بفران)الجنولىالكتابتهاكةفىييتاعثرأحدذكركما.الكبىالمليجىعلىأحمد

فنون"

فأنردتكير،لهيلحقأندونالأصلية!رر*الكابلسقىأنرأكتومْد

..الصالبأملعليالزنىالعضيالؤالضرحالله!سرأنإلىالجماب
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!:المن!يل//مرتصتغجيلئمم!يبعنرالاكغطرطة!نيا

مد،ضمنتوند.لبموركةعفثد503رنصهاالمصريلأ.الكنيلدارةصحؤ

محماليا!الوطمنالأوليالصفحةعليمحي.،المرضرعاتللاْيوابفهرطالنسخة

حسىونلجعفرىدنعالحالمقاأ!للأمامالأصل،الأبخهلحرفشمنتخب

رسلاوسههـ.429منةمنهفرغالميودىالمامىالفضلألىللنميخوالمفتخب

شةدأليفهاوتمصطنىدستانالحاجدناللهعبدللمولىالمصاريعلىالردفى

النمرانية.الطائفاعلىالردفىالصمصاميةالرسالةهـواسها1276

لمزلفهالايحلحرفشنخجبلكتابهلاكانبه!رلالمحكلطمداافتح

الالمالمحردىالمالكيالفضلابواختصزلمالجحغرىحشنبن!الحالبفاأبو

تت.1375مةالقحدةذىVAفى!بذلك،رضديمصطفىالفقبر

.كل.8إلي6صالكلماتومنوسطسطرأ21صمحيفةكلأسطروعدد

فىالمضنةالكلماتلبحضالهاسقفىيانورردسعواصحالكاتبوخط

الصحبفة.

فىى-للمسحو-والكلامكألبفهمنالفراغكان.اهـطوطنهايةفىفال

وتسسثلأرأركحشالنتيئسظضهورصالمباركضوالشوعثرممنخاص

مه.)429

اللهكعرنالكابهدانحوونت:فلامحماتمننرغأ"كالبهذكررفد

ىذوعنر!نخمىكلمرفىطفرصعينوصحئخسالةفىالرما-

غنرنليوزىأحمدثنرضدىسنىالفدورريهرحمةالىالفتركدعليالحى

ولعرن.للاشهالصفحاتاهـرجى375ابارىعولهمارشرذنويهط

atذى25

يعضنينصكلاعليأخريلونالمتدسالكابنصوصالكالبخرجوتد

ولدلكالآناكداولةالطبحةكرال!نعنىططاع!مدابىالطبعةأنإلا.الأجان

لمولهلا.اثعدسللكا-3الآالوحوتال!بماتءشكرذكر.ممااب!ق؟ن
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كثا.النخرجكن

الش!ةيصور!هاككبولمم!ور6دالكاليالرارداالنعرلآالأتكمبترفد

عليهَا.المتطرف

نىللانفصارفتأظاءرصحخهاعوجاجاالخةمذ.فوتوتد

قسمالمميةالكبيدار3!952رنمنخهيكروفيلمصررترقدالغقراتثعض

-)التبمررية،روالهاأثرتوقدالمحطوطات

:ا!صر؟ال!تببمارالمطب!العن!ا"بفضمغطرطةلال!ل!

ميكروضلموصورت387صفصارعددكيموؤتعقثد603كرقمرمى

أوتليلنىممهالاتخلفوجثهاالمطيوعةيلأنسئوسطاتقا81203رتمعت

للكابالموجوكةالطبح!ىلاتفق!وؤالنموصكفىنخريجصويكثير

أضرلمالساكفشالنسخمئالى!ولكضفلمالن!ىمذ.!رحيثلآنالمقدس

العمل.إلبهاحيئ

التعتببنفياسل!نمع

أصلاالمالبوعة،النحغة-الأعولكرثييفىالنالنة-فان!ا!طوطةححك-ا

.!ابلهدا

المحرلمجبفىالانعة-الأوليا!طوطلأوسئنقيهالذىالأصلثىطا!ت3-

يالمويىتإلبماأضرتوندالذكرفى-السابق

r-الأولئالأصلينعنالحللككالكابصنناستقامةعليالحرصاحلمن

الهاض!.فىذلئها!الإضازمعالأح!اق!ضفىالناتإلي

الجرعليوالحكمالنبو!ةيلأط!ثوكخرجصورماللىالقرآ"تالآكاتنبةتم4-

وايىِاقراجمكشهخلالمنالآتاركخرجركدلكالنقاتعننقلاْمنها

عر!اهحتصد-.رالمراجعالدواوتخلالاصقالليهاإليالشصأبياتنسبتكحا

الكنالي.عاحب(لفهما

1.-

http://www.al-maktabeh.com



وقدالأحعانمنكنهرفىالنسبةوسح!حالمفدسالكتال!نموامدلنربملم5-

المقسى.الكاباليالؤ!رنقراءلهكنصألتسهلالنصفيكرت

كمعلقفضاكاالىالأشاؤعلي-اضتصريهودر-المولف!عنمدماكثيرأ6-

لرامدأرالاهدذكزعليشست.المسلمئأوالنصاريأوالهؤ!عقهد)

.فرتلنمالتى

فكانففطكالمنىالأحهانمنكثهرنىولأحكامالأحلا:يحنىدكِرت7-

ا!امافي!ستنريلطليوكان.44ضوعا!علئلنصسفىلحههدالجهد

لأحما&.يعنى

A-رلرتبهرمماقلمليى!نقدوحمهتيل!ا-شوزماثكلاصلملم

حهاك!نىا!رحاجناناحياشلأمررل!نىل!ركافىالنفسطلراملالى

طى!رأكنةالسلهيةقارهالأندلأصةناحهةشحد*سودنكلء

لراضد.والعفللاسلاصةالدعرة

ناحعةمن-!ثبوخهالمولفأصاممشثضلرجمةعلي!وقوفكحدر9-

صنتفقدالمعحزاتكفوكهخؤرىمن)يهمنبهساوول-العلملاالتصوت

حهنها.فىمنهاسقس

صر).ذلكا!السبلط!اتلهالرح!ةالأصطيشملكرجت-01

فىفلكعلينحرصتشافعأ!طكطليالنىالمصطعاتشىررت-11

كر!عهاتأتلم!واحذالهدأ!ايععلىكعدالتىالنصوصلعنىورت-ا2

فصكلوخاصةلندصاالنصوصشكرماألوىك!ر3فلكييفأضرت

أرأحمد.صمدكلمةتورد

لبعضوابرفيمالحا!ةكالعناوكنالعمالالةالصوريمفىالكطليالىأضغت-13

إليها.الأ!ثها.للفتالمرف!و!ات

9-حلا
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الصلمحتوىسر3عرف!

وخانمة.ألوا*وخرامنسةعليالكاساضنمل

يىأضار3ثالنقدخاصةالجدهدالعهدسندفههاالمؤلفلناولا!المق:'ا،

والجديدالقدكمالعهدفىولانؤالبنؤلفظكناوللممحايهفىعالجهاالنىالأيواب

المغينؤالندارىدعويدللأنعلىخلالهامنحرصهادAعلهلهةلدراسة

سنىالعرليولتالقرآنفىدْلككاولكماألوهينهركدلكالحقمقىبالمعنىلله

افصارى.ك!طص

اجمرلبنية5

M"التبديل"سدم"ليما4عنرالها+،ل!الب! Jimالشمالأقيهب!الإنجيل

اللالعه"فىالأن!لأتالرامنح!!*للأ"ا!سيحبعبولية

النصوص!اضكلا-رنله!حدالحالينبساافههعلياسئهد

ذكرثمالواد.الحتفىوالنغصاندمانماثةلتحققلمالى.ولوعؤونطرضها

Nكدمممى-ونصوعىضليةيبرامىرزةالنقلصحةعلىيهيحونما

خلالهاشحرعىعليها،الموضرعىالزعلبهمقحدرأس!لةامموجهلمفطعي!،-

نصومىخلالمنوذلكألوصنهمونرلنوتهالمغب!ثريةعليالدليلإنامةعلي

الأناحيل-

اياجيلكللأبفيهبماالتم!يكمراط!كعربءنيي!نرلمنه)ال!اليالب!

مليممبالتبديلأالثمملدلأبايديممالقي

الأولي.الأزمنةفىالإمجيلمحىعلىالدليلتيماناليالطمداقىحرص

الأناجل.جملةبينرلإضالراليابخامْضعلىصضحاكدللعرأربم!ذكرلم

نقدإلىثانيةعادئمبول!.عننقلماركذلكثالنقدخاصةورخاإبحيلتناولئم

!أيديهم.التىالأنا!لسةفىللتبهيكسوالأعرتسةاليهمفر!الأناحي!

الإلحاا،"مانيهولغ!لأتط!اابط!"ني،عنوانهةاللانالباب
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-ا+

حميمكيبركسام!-أأ+-قا!-.

r'1سرابم"لسبمص13ً6!بم3أفيبم؟6بممبم+بمجنم

امجمحبما!يهبماء3+لىا+!ا!-!6ا?بر!!همالا-لى!

ضكتس!م!ا.+بمحمى+ا!ا+-3+مبهمجمما-ا!

-.ثربما!+ابر+ا---لى*ءممت3لحم+ابه!*
.-+بما3!أتر؟ا7صول+سكتصلمم!م!+ءكتص++كي

كر؟!ا+-ول3?بر-7+ا!!م!ثهماضم"+بربر3+ا

"شما6مر*ا*+اشء3*ا
-+اس+ا)!("،،غ!!اير+،نهضثن3)-حء+13

!ت،؟اص3ا!ا+رو+اس.!3اممم6يم+أ-كى..+بر

يملمم.له!لى،1ا33ييفيايم6مما!؟؟شكيما!جممبم؟!

بمإح6عط!؟س،كر!+++!اابمصبم-لمم3!م-!ليا9شبمم!ل!

17را+3بر+-كأا!بمايمابهضاحضقيع!لا5في3-8

،جملار6

-+(ممى*ا:ءايبفي-أء!ص+،6+5صاماكلابهت

كب؟ا!ا6كأس.ءبم"-ا؟بر.-3"!ثب!

بر،-؟+1391سس+ا4!مايهميعىمم!+ا!يبمشع

ممهمفى"6لأول*"هلأممني!

-+ا17،ا1ءاص،3+شس!أ-لال!شكيلألى+

ج(01

!ى،،ساءبه!!ا!!يمامبر3ا6ثهم94ا!لم!دي!ا4بهبملما!بر...

13شص؟!لا6ءبهيا،يربمامم+!كماجم!8بهي!+!+بهمابهي

-133برا؟ءث!لابم+س13-اثكم"ابماع"!ثبهثلأر+إم
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لأم!لب*فىكلماطلبفىلصلكالمسيحع)"*لي!عنرانه؟السابحالباب

الشرطةوجهل6لدواالتوأنرفقدانطريقعنالصلببللانعليالدللأتام

العقلورفضحالالىح!منفنيركان،المسيحثانالأبحبل6وشهادبالمسبح

أسكلةإليهموجهثم.المسيحكزكبطلالمصلوبمنظهرماأنكما.الإلهلصلب

كونفبطلاللهزاتظورالمصلوديذاتأنإلىخلالها!نلينتهىاللهدذاتشلق

-افوراةفىوزكما-الل!سناأنيشكما(كدهمإلهثاعنبازالمسغالمصلوب

وكيرهم.وحزقبالرأفمعهادا!حقكإثراهيمخا!لباعه)بحاهنىثعجدى

عفيمميهعكلرانهالشبهالمم!وبالاصا!دللأني*،عنراله:ال!ا"الباب

ع!يه*!م!،كراعن!هلمثيله(ليهنعهرعكل،الالألة)!نمتبههه

أومو،نهكافصارالمسبحكبرعلىألثىالذىالنهعنابىبمدافىنحدت

ذلكعلىالديلإتا!ةحاولرند،سرتهصها!حذرعدةلأطرارحركانالمجىأد

فىنينقلبمانهموكيفالإسلامفىالأرلياءأحوالعنموضوعةكيرفىفتحدت

منالدلبلأفامكما.كأمنلةأصماءعدةذكروقدطوراليطررشأحرالهم

ييترفد.المغحقفىةالراؤالوعودلمصادمتهالصببطلانعليناجيلالاً

حنه.فىالأولاهأحوالمنمرتفى

،مار،51مبانالر،حيلراليمودالنع!اركا!فمالع!"نيوعنرانه،سعالم!الباب

البمم!!"س

ذكركما.نضالحهم!ضكرورالهوالنمارىجلمنكثيرعنتحدث

فىالربانحيلإليصباشرةانتتللمالآنبياء.ولحضالألهيةالذاتمنايهومرنف

ففا"لحهم.علىالد!لأبرزشالصلبقفميةأنوليقالكناشى

المح!!ة/لمبالنسمةإلميةا*البشالر،عنوانه!ال!فمهالباب

عد"الله-صليمحمدسحدناعليالذالةاليشاراتالباليطافىزكر

ماذكزركذلكالكر3،النرآنمنمابقاطهاودكروالأبحبلالوراةشوصلم-
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.الأنلهلارجرمماالمتدسالكابالىمنسوكاالكابأهلمنالأولونالمسلصرن

إن:النصاريين!،محويعلىرثاودلكوالنراجمالسهركنابيض؟كؤوسا

التكلفإليذلكدعا.وقد.كياعهلدىمترفرافبرمحمدنبر)طىالدالةالد!ل

الأحهان.ثعضفى

مممايسيلملسلاءالصلا5!ع!يهمنهمعبزاتلثر"لى،عنانط.ال!اتمة

ا*ب"!عزبا*ثمام!ةاعمبكلبل4*سرلىلنبي

وص!رملم-طهاللهسلى-الرسرلأ!عنالخاشةمل!فى!دثرتد

جعلنهامبالنةالانم!مد.فىيالغرفد-الكركمالقرأن-ؤكراخصطمعجزله

كتا-منصعاكبرأنجهاالمولفنقلوقدالنبوكةالنس!لفىكتاياسستلاكلحدل

نىالثفاير!ي8مرا!افيرفىنتلهوكانإلهه!نرأندرنيانىللتافسالنفا

د!لركدلككثعرلاينالئسللفىمايحن!نقل!كماالأحهان.منكثير

أ،الترهـ.النسبةثونلليهنىالنبؤ

لطليمماهكلانثوفيالأحهانمنكئبرفىالحدتإلييالأشاركنمىوقد

وؤفههالعلماء،آراءمصاثؤاليالاسطاعةفدرنسبتهلمالحث!انيالنافىجهدأ

والمفل.مصاثمأللنلطثاملر،كسثىما

الميزا"!يالكم!مةا

صالحالفالأى.لا!لحرفشلنملىلكعابمخمرمرالمتذبهلا

الهرى.الساثعالقرفىرمن!صفالساسالفرنعلماءمنالابغرىالحس!ين

حدورلهيحثوكلالنن)1"ننىفىالكنيكمثاتالمهمانهلافىسي!رالدى

سبتش!اأننغعفدالكاليهلار!لفجادأصاحهساثام.لامعالةفمرثابنا

ءلغات.

النندمعالظقوحنوعمفالبحتثدنانمنازالأولىالنحةbالأدواب

كىللكيالمولفاممزلدىولحصرفص!ري.علىلمزفىالأسلاى!كربهدلىاحمع)1(

ل!رفى.ي!صددلملولنهلرىالفؤألرايعده!احيدوت

http://www.al-maktabeh.com



أهلمحنالنقلطي!تمدفمؤاثنمد.أساليبفىالمولفنرعكماالبناء.الحلمى

المحضالعقلعلي!نمدومز.،عراهميطلانأودعوا.عليالدليللأتا!ةالكالي

الأقيسةعلياعتمدوكدلكللخصمتركهاأوالتثجوستنبطالمقمماتفيذكر

فقدلأمرركلوفى.والحقلالنقلدينالنتد-حبن-سنيدالنةرمز.رالمفارنات

الهال.هذافىسبتهعمئوفصلهالأمربر

كسزكانكما.الدلهلورفزالعلموكزازالباعكسعةالمؤلفوكحناز

المفدس،الكنابحفطفدمننالباكأنماأصزوالجديدالقدكمالعهدمنالأحداث

المشعلي!تمدوكانالثاقبمكزالنصوصيعضمنالكثبراستبطأنهكما

جنالاقالزيالمحنىالأحداتلدكزكانوفد.الأحانبحضفىلبصالبعبد

إضازرلدرن،شازغهفنفلوابحد.ألفواممنكثيرالكاليبهداتأءلروتد.التحقيق

الا!فة.لأزنةنىاقأليفسةسكما

ض!فىلأناء-ثاستثناء-،لنقصانمشوكةالبثرأعمالكافةكا"توإذا

الكنابعلىلىفإنالقضاكايحضمحالجةالظركمناهـفىوجهاتأنكما.الأجان

رمنها:افضظاتثحض

ثينوالمزبمنسةثونالنقلحيثالتدوشفى3القدالمنهجالمولفعليكلي-ا

كما،أخريأح!اننىالأ!حازصغاكةفىوالأضازالأحهانيحنىنىالغفاكا

الىالموضوعاتلتداخل)ماالأحيانمنكثيرفىلهلازموصفاليهرارأن

كانتالعصرطجةلأنللمولفينفرمماذلكوكللل!هو،أوالكإبكناولها

المنهج.مذامثلتقبل

ثدتوقدالكرامةفىرالمغالبنالتصوتأدعياءشطحاتالمرًلفعليبغلب3-

منكثيركراطتعنمحْدثحينالساسالبابفىالوضرحتمامرا!حة

ومىشيخهجار!ةكإحياءوذلكالموتىإحيهلهمعلىفيهانصوالنىالأولياء

الدىالكيلانىالفاكروعبدسعدها.لأجلرررهاالملائكةوفولالمغسلعلي

الذكركانقلابكثير*لكريخر،تسسنمارتمنها!كلكاندجاجةأقام
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لنت.قدمننرمفايلمملارهيعدأننى

،5،6!اليفىالقرل!سطضدأ!را*سظمفىالمولفسلأالاس!رادكان3-

للتاضالنمفاكتاليا!فاراجولو،الهحاحةمحايسطاوالر،نمة؟.

أ،لى.مانلليهقىالنهو4د!لأوكرلاين!وصرلشاللأوعيافر

صعلئقضا!ا!ايناققالثىالمواطنسفىفىالترآنكدوفىيسنئهدكان4َ

فىموضومحىفعرمنهج،هوسلى!ا!لزمهمأن!خة!اليأمل!قلد

الحلمى.البحت

كثرالنصوعىمنقلهلفىصف!عهافصنىالمقدسهيالياليالنس!ةكات5-

للمهو.أرطيقههص!النقلذلك

الكمابحقفىفهىاهنصرمنلأبهلاحوفىالملاطاتهذ.كاتإذا6-

(والصحهحأوالنسهةفىثوؤللنحفهـقكانوفدأولىسمنالأصلى

النضط...!..

هـا!احطم-!ا!يالمالك

حرفمنكخلكنايهالحعفرىالحسشينس!ال!فاأيواخصرلقد

أحدله3وكفد!تحفهقهوتاأ(النصارىمحلي)الزاسط.كنهيفىلإبحيل

وفد.ذلكيعدالطرلهفسىعوالههاننفددميطالمولىعليبخىالأس!ذة

لأمر.فىالمواليأصياخصارثمالاكهامات%كرأنلىكط

نتراتالي)شاركهوعد!!فدمهمنكتاياتش6لإسنفادلمراضعذكزعدماو،:

مولنلأ3.ي!نهامن

.المقدسالكما!صفهانقلا!ىللنظبهزعدمللا:

دجافى(صوهرلالمفىررركماأومخمشالمقدسالكاليشراتولكرماكصألا!ا:

وعغيفبهماالظأوجهدىلمالكابمنن!ؤنجبنؤكرالعلهةالأصلأدة

-22-

http://www.al-maktabeh.com



لا!نلىكانرإفىالنقل!أطنة!خلشهتصرتذلك.ركلبقرلهذلدًعلى

.لالمنى،

واست!نهدأضعبافىهى!نماالمزايرا!فيركإحدينسبةفىالمولفخ!ارايط:

المولف.لديالد!ةعدمعلىثذلك

المؤلفولعلقائلا:غرضهلتخدآالنصوصبعضفىيالتصرفالموًلفأنهمخاسا:

رسثتفالهالحمدسفىنؤدىالنىالمفدسالكتابعباراتإلىعمدإنما

محمدا".لنصبرعادةعليفيهاوتمرف

ذكرعدمعناغذاززكركماللمولفالذرمئنبلأالمحفقافسرقد

النصفىالمنحمدرالنصرتالملمهةنةالأما!مْدانالا!هامولكنكا*شالنعى

رأ-رقدرقدزالمرلف!بمةكذبإلخ...النقلفىUالدرعدمالغرفىلخلمة

التالى.النعوعلياللبرهذاأوضحأن

ركانتافألبفأسالببودفدمالزمنينمونتاليرالىالنسبة)ناويه:

...يمنهمفيطرالفقهاء!ضهممعكالنحاةالنخمىاللافمراعلنفىبراكوها

الندلنحبناقلرأونصاالنقلأما....!لمعليهرشمىخصمهرأىثذكرنكل

الأولى.القرونفىالنشةكانتفقلماالراحدالاتجا.مجالفىالبةدرن

دونمنفكل.التدوكنزمنالساثدةوالنقافةرالمكانالزمانمراعاةكبنىلافا:

يالمشالطباعةلأنثعينها،طب!ةاليك!ئرلمالأرليالقرونأهلشالنمرانيةنفدلحى

أومندارلةضوطاتهىثلالموؤكضىمنوفرةلكنلىالآنعليهالمنمارف

رجمهور.الكتابأهلمنأسلصواممنالسابقونكتبهمماكانالنقلوكئرمستعا:

الآ،،عليهالمتحارفبالممنىالمقدسللكتابالربيةالطبعاتأقدمأنعليالمؤريخن

نرون.نلاثةبحوالىالمؤلفوفاةيحدأى.الملادىعرالسادسالفرنفىكات

هرمنيالمحنياورادماأرمخنمزالمندسالكناليفنراتيذكراسمفاءلان:

ىا18شام9ههسةرواصلأكئسدمحدد.ثضقاترىسيلزمحا-ااجع)1(

http://www.al-maktabeh.com



اضار،فأثقالنصاريإليموجهةوالرسالةالوتتزلكفىالتكع!مادتالنىالأمور

هافزالنثلفىالأمانة!دموالا!امالندوصيينالمنايزوأصامرتعهاالذهنيدرك

إلي:ال!قةفى

كا*.فىذلكأضارإليوتدالرمنكمفيالنصوعدكالرأ-

كلمن؟كرحزءا،نصي'-tرا،أوالسهو.تاجمردصىكينالمزجأنلي-

يمنهما.اباسخيفصلان!ونمنهما

التنههراتلأنمهجمرفىلنعرهاوالعهـاراتلألغاظيعن!ياستيدالالهامه!-

كلمعهلارومناحتي-ولازالت-النصارىثلمنالنصرصطىبحري

ططهكأطبعة

إلينم!انسيحث،المرفهدقةمحدمحلهلا!ليسلا4الذىالحالر!ا:

ددرلييانمق!ك!لمفةعمكاءهوأشطسفرفىهوكلصاثاؤمزاصر

المزاص.ا!ينسدلةالنار8مد.أورثتندابصرانعةنتدنىل!،!ل!الكلاآ،

كتاياوكفهأ026شةحموفىأسلم)نصرانىالالرىرلنينعليتول

المز!رفىلملاآعله،قال،ثاؤثشاراتمحن!كىوهر!نصراصةعلىالردفى

وهر،ولاامحطالمقالسضعيدعفلمويهلالهلدفسسكالخمسش.والئانىالملة

ال!وادىلتركاحالنصنضسذكرلمالسلامعلهالىأضحباالىكبمزمرر

وثراها....)؟(

بنرى.الحينينصالحضهشلهاوثد

المولف-أى-عا!لههىكماالنصنى!النصرفللمزلف!اسهعاسا:

!صدد،إيهلاشاراكلدر"وممافولهذلكفىصاقرندالهه!رمىولىأكفىلنخدم

القدكمالعهدمنالفتراتكوأمنإ!ذكر،الثصفىالمولفكمرفمحنالحين

!م2رولطهرى.!ن!ل!ى-وء!لههللهحلىسح!د!ؤيهكىوللأوللألمفى)1(

ثرطض.مملمح!ى.!دت-الآم!
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اللف!وهذامحمدلفظ!هاوشتسدنبؤد!لعليلاشثهادمعرفىفى

أنهادسالتىالفقؤهد.فلكنمن.المتسىامابفىلاطلاقعلىسجؤكر

وفىجدأ،محمؤظمرثنا3إ0السلاآعلهداؤمزا!منمزمورفىعلهاعثر

!اعمدإنماالمولفولعلفرحا،كلهاالأرفىعمتدوسحمدقدوسإلفاترفي

عاثلهعلى!اوكمرفوسثقهالح!دسنيى،هىالمقديالكمل!عهارات

محمما.لتمر

النصأنمولتذكردوقو!دولةالد!نمحال!عنضقولالهصهلاان:أقول

أنكمااالتحريفدلعلكوالآنرلكوجؤوعد!"ولأرسئالثامنالمزمورفى

وهو)2(وصفةاساالفرآنصريحلايتالكماليأملحدلرعوليأمر1لعلمالفطع

فىفطهةكرينؤهدإلاالأنكوجدلمطبقاوانالبثاراتهكمثلوصمابربم

المفدس.الكناب

والتعتيقطتصلأ10فىلم!ليفبهالصمنم

يتوقفولمالنبر؟للهجراالامنةالسظضدللسسلميىللسهحضع!اءلمأ

منها.طه!لاتفىلاهكممومناحي

المسلمىحرديعليمعهلاموونضحفأالف!همنىالمسعحهرفى!رىأنا-

حبئ.ا!المالمةفىالوكوفى

محنشنلاكصرفهمثهارممفى-!نهملافلافللس!و3يئتنلأن2-

طرللسلمئ.اليالتطلع

ضصهرمنهمالرقعةإليىدوالتىالدسلاسللمسل!يقالمسحير3كهدل!3-

)ضحافيهدتالمت!ريىاللرفئ!نصارىوو!ديضهمطيحرداالمسلمرفى

كشونتالتىالحروديوما.للنصارىالكبفيكونالنهالهةفىالمسلس

لهذاموكدةإلاهداكوسناحنىالأن!لربلادفىالخلافاتمندالمل!ئ

.913عىوالمرلةالمو(ا)

(y)14*النؤ 1 T,3i!2.و!منف92ولض02آولأل!ا83إلمثل.
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المسلمونمنرأنثونخفى!لرفسالمسضأصايعأوتساوكمالابخا..

يانرءالناير.

للاصنزراضحغالمالملصشمنالم!رنواسنن!رالقؤكرفرتفإدا

زشكيوكفزؤفىلانهةوالرغبة،موثهفىحدتكساالملمشدكارلمممحاوللأ

ككرأىزمنضوكنهمكسرمدالمملميىمهاجمةعنالميحبونترنم.افبؤ

زمنوثاكتالهجماتعادتلمالأمريقالحكاموكعضومحاولةرعشانرع!ر

بعدها.كوقفولم(افانى)الحمرألعباصين

ومجمعقن2حهانامنفردلنصرردينوالأسلامالمسيحيةكنالصراعأخذوفد

.أخريأحبانا

البؤزشيدأتالصرراوهد.المقدىالفكرىالصراع!يقعن)لىالصور"ا!4

حيثللهجرا.الاسمةالسنةمداروعليالهجرىالنامنالعامكا!ةسع

كلوفى.إلخ...الدليلونطلبودنككربخادلتحاجالوفؤكات

يأفيدبعهومنويرعه،0الالزافيهماإلىالرسولدسجهالقرآنجي

منالكلمةتحتملمايكل،أحهـنمىبالتىالاالكتاليأهللاجادلوا

نندولغتالكابأملعفا"لدإليالمتعددةالقرآنإضاراتعنفضلاًمفى

فىفسادفهنتجنحرفأعايهاندالسايقةالكبأناليالميلحبن

.والأخلاقرالنر!ةالحندة

والاستئرافيافبشيرمعامدفىطارومناحنىفثمةالصور)هد.ومازالت

عننضلاْ.العل!ىالبحثإليالرمبايخةماركيرتالنىرالأدوواللاهرتوكليات

لعبتوفدالمنرونيسلكهاالتىالمتحددةرالسبلالمأجورةوالأفلامالمرجهةذاعاتالٍا

منالتنصبرحركةفىدررأكبيرأالئونالفرنمنانفىالنصففىالرعمشكلة

التطبش.يسبقوالننصير!اأركنرناللقمةالكلمةلسبقجثالمقدفالافناع!ى

مظالم!لسرفابعليسلطالمهحينفيف.الهفصراع(الصور؟ا!نية

وإذامذا،!ومناحنىالمبلادى(كر)الحادىالهجرىالرالعالفرنأواخر
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لاكلنوىرقابعليالأجافييعفىفىوقعفلالحشرفعقدالسعفكان

وايايعشالصطثةزمنلأجمالملوانرمالاراث!منلأهلهاكرانر،لتطعأو

القدزتلركلمفىالراسخةعف!دكهمك!بتهمالعدو،علىالنلة!را!ةمن

ل!الأحهانيضفىدلمهنضلاعن!لرتاليمحنالسهففلكرنعمحلي

سكنماالنصارىأيدىفىضهلا!قىحنيأوسليؤ!كسرؤلمأ"عم

عنالدفىصلاحمفوشل،xلانمزالمسلصن"فيتفلوناصلاحه

لانعةنحالواالصابعئمناثمس!ليتالنهعرمحريزنىلصاليأسري

يعدالصليهةالروليفىالتامعلوصعنسرأهلضاكماولرصن

لروج!ناوجهزفرنسااليظد.المنصوؤسدانةلقمكفي*اوأص

أنفبلالطريقكأأهلكهاللهانإلا!حروالمنرد!يلادط!حنصصر

سل!ا.

منمبائمرسرر)المسلمرفىضئيرديَفكمهلا،زمت!افىالصورهلى.كفترولم

المبلادىعنرالتاسعالترنشصفمنوخاصةعد!يلدانفىالمسعهيقظ

كننلملإصلاىالعالملمدانلنوخالمسيع!البلاانجلستوكممدا.!مناحتي

.أخريلمحاناسرةجلساتونىحغارصهةوساهلأاتعلامزيصرزدينهاحردي

فىاليهروددالباطننىالمسححيىيأيدىوالمسلمونالعرل!ضئرِقيوكم

48،حرلمفىالملمشجهوشضرتالتىفالطثراتالحر!ة.المنطقةفىالظاهر

ثل.المهسةلهد.ولناءهاالعرليتجلمسهححةلممكمنكت56،6773،

غدالرليدكقافمعركةكلفىالمسلمشلهز!طالمسحة!لول!ن!كدخلت

سطضرفىالجمسى()سدالونينلكسرح7391.كماصنةمعئحد

ثدالمسلصة.يدولةله

وكسليأعراضهموكعتهك!دكحرنو!كر3!ا"لرن-ءيوموالمسلمرن

نىطرد.ضروطرثونونر!ونوأولادهمنسد3ويسىدكارهموكمممأموالهم

الحالممنومسمعمرأىعليذلك!تممسهحية،أغلهايأكدىسباو3أوريالمدان

فؤيكلالدويلأالهيثاتمنهولاءلصالحلص!رالنىفالغراراتمداومعلأمز
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لمدانفىالازوالدماليازالهواءفىلأنتنارهاصباضزصدورها!دنقروحراز

عدمأوالارالوآلدولةفران!!طبهقفىوالطولالحرلصاحطالمسهحىالعالم

ولالكلالر!مةدفترلمسلماأو!سةدولافدالنراراتملاانتفإزا،التطبيق

كفا،ةالعميلةالنامراسنهفاءمعنوفعمماودأفصيجملعلىالنطيقعنالعبن

نحركلايمطزسعنالفراراتدلكالناذعلىالأولالباعتل!كونوالأكهم

الناحز.الماضةالط!نةولعرفاثهم

القراراتفإنسلمةجماعةأومسلميلدلمالحالفراراتكات)ذارأصا

المصلحةثرافرتإذاإلاالاندامولاكونرالممنبارواتوالأرجاءابافئةحدلاكجارز

الحاملاثورالرأىوحي.ورقعليحبرأكونهحَدُلمالنرارماعدرفإزا-للصلييين

الد!نالمسلم!قلسالغعلردلامتصاعىعدةتموكليةحركاتبدوالإسلامى

يينماك!حهوار!ادواسنبنالحملابلألهممنجزءفىالكهفأهلضايههم

ورشاخىالمهلادىع!نرالساصالقرنمنذنلأسرنالحدثالعصرفىالمسلمرن

إخوانه.علىيتعمنهمسهدمنينهف!ومن؟يسنعتظونعيألوىولتهذا

...أضلاعهلافيكسرالفعهفعليالفوىينفليوكم

ا!عبييشاتض

آخرسهلأودسلكواالظامزالرديمارالصلهعونينوأنالخالمنوأكردي

الصحوأو،الإسلامىالتهأرمنخاعةرحكاعاالأعلاصةالدرلحدرونحث

الطرثأنهاالأمرلأولىالركات!لكلصوروأنلاسلاعةالحركاتأوالإسلاط

هذ.ي!وؤكنيرونآمنحنى.واليايىالأخضرعليسبفضىالذى3الدا

عننتيالذىالنوجهذلك!مادمرنكلمفإفامناصبهمرعليأنفسهمعليالصؤ

له-الولاء-الاستحمار-الأسلامىا!نمعمنهاعانىعد)لتجاربفحلرد

-فىوالاجماعىوالاخمصادىالسبامىالفساد-العلمانية-الراسالبة-النمبوعية

تد،الإسلامىالحالمبلدانفىجرتننىومسمات6عدأساء،البلدانثحض

أنثحدلاممنجزأككلالأسلامكطبئأنالاالمعاصرءششكئيرفأ!فنلها.نبت

كرنعنفضلاْالهجزمنالأرلىالنررنفىللنطببقكشهجوسلاحهبخاحهلبت
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م!نةااللةمنأعسنومناللهعنةأصأف!ر!اةذلك

العالمطدانمعظمفىالأملامهةيالحركاتكنزلماسلمعلىولا!خفى

والاننفاعالنهضةدلكاضنلالحسنمنيدلأدلايلاء...وكلسحنمنالأسلامى

ولت!.تلك

الفنالحمدانفىخلمما!رللكوطت!د!طايلدك!حضطثل)ن

ا!وكوجهتاليهؤحرديممنيلاسلامعةالمولمضكخلتيل.)سركهلمع

علىولننر!حمالرزلمةأخرى!لمان!ركتكما،الأسلاعةالركاتعلىالقضاء

روسعلةشوالتحضروالنتمالرفامهةمنلرنلأكاالأمرأولىمنومسمعصأى

نفرسفىالمقعدةلتوهيقضىبهلفلككونضلاصالسياصىالطيوسلل

ا!نمعه!يفىاللوكصىالنلقفاصدلأنهالسلملئها-كاثع!نا....الأت

حقوتهمصباس!اطاءنطشةوصاعاللهشرعكالهعقاليالممو8دكقعن

.....رالعدلوالعملوالكراتوالنملكو!نورىوالمساواةالو!ة

ككرديلامشروطلاصلاصالعالميل!لاشىفىوطهفةكولىافييل

والنر!ةابعالبقفىثورهاا!صةالأجهزوكلعب،!نىننارواىالو!ةلصاحب

اطنصةالرزاراتيعضفىيلأولىاللأرجاتأنذلكمنوأفرىالمناعسوكولى

....الرطةأوال!يهةأوالخازأولزراعاخرجىاليلوسدكانتاللنهايالنمرن

جهاتمعالمعلرماتكباكلكىاهايراتأجهزمنإولءأرثاعاإليكسندأندون

كم!*ىالوتتفىكماصاتلولينىالحقهشأنكرهئإليكلهاكهون.أخري

لأولي.ثال!رصةلدينمنأطسعليالصيةالدولنيه

فىكقوموالحكوماتالمئرفىالقرنمنالثافىالنصففى!حثطاكل

فىثورهافىكنيةالأحزال!للعيكماالبللاد.منكوفى!فيةأمس!علىالنرلي

دولةوجؤمحنفضلا.الحكوماتعليفيهالأ!سهطرالتىالبلطنفىالقرارالغاذ

المسهجئالحكامعليلهاكالعرهاالمالمثلدانمعظمفىمفراءلهاصليط،كبة

المسحة.رعا3عنلا!كلوعينها

2-حه
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كاشاالخطرمعبقىومنامسطاعغهرالملميىكمحرانالز*أثقنلند

لايدفكانصساءعطحعلها!كونالىالأندل!إليدلأيهةالتوجهدعنىيفظنهملأن

!لكدواجهومالمالكلر6.نىحدا!لغ!ملأهلهاننوسنىالعقدةنوينمن

حيق-إلى-الصالبهيىلصالحالننحةدكونف!وفمنهاأفوىهوساالبل

اللهلرريطفثوالنةور!دونالك!سننالآتيئنكررأنالمقاممدافىولاجدى

لورلهطن!واةكر!دون.ال!لرونا)1،كزولودوز!أنالااللهكلuيافولمهم

أفاماللهن9نعملأندونالكانرونأ)2(ولوكرهلوؤمتمواللهدافوا!مالله

وأنالمدانمدافىالسابقينكجاربنتمفعأنوعلينا.وأسبابسننعلىالكون

.الز!انبهماجادالههانضيف

الأم!ي)الكتابتاليكز"

الأحماتأسوأمنالبلادىعرالنالتالهجرىالسايعالفرنأحداتنعد

كلدانممظمالقرنهذافىالمسلحونافتفدحبث.المسل!يىثاركخفىرقحةالتى

إفركبةوشمالومصرالاميلاانعلىلَرىالص!بعةالحملاتويدأتالأندلى

فىكلاوطقونال!نبهاتكنرونفساوسةالحملاتدلكصد*،فد،نرففبلا

....واقم,-rالأندلررطدانفىالمسلمشرجه

ككلوأموالهموعرضهمور،رممدنهمعنللدفاعالمسلموننهضوقد

دوففتحنىسعلاالحربوكانتالأمحداءلقنالالعدةفأعدوامروعممكنسيل

اوردي.عنرالرابعالقرنمطلعمعالصيةالحرولي

بالردالعلماءنامثلالميفاسنخ!معلىناصزالمسلمىنهضةككنولم

لمفذكروهاالداخلفىأوالخارجمنالقسارسة!هرماكانالتىالنبهاتعلى

فىبفكرواحتىالنصارىعندالعقلبحثبهدتعدةأسكلةطرحرا3ففدوما

النصارىعف!لد!ضهمثاولكما،الصوابإديكدودعلهمعقعد3أعول

الحاطفةمنلباعثوأجاناومفندكننافدكنالأحبانمنكئبرفىالموضوعابالدراسة

32.ا!ولألاا(:

المفي!8.)2(
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رالتوهين.التثككبهدت

يالدكر:أضهاالكييعضالهوى3الساالترقنىظهروند

اللهصبدلأيىرلأومام.الفسادمنالنصارىدينفىسالأعلاما-

القرطى.

027هـ184للقرافىالفاجزالأسنلةعنالفاخزالأجركة2- Tوتدام

.امiAاlضةونمنزعليوالنحلبقونحقهقهله3،لنقدالأصبابلىاللهكسر

الجحفرىال!سبئينص!الحالهتالأ!الابحيلحرتمنلخج!ل3-

الجلهلاالمتخيث!و!سمعنهاخنصازلمالدىالق!اليوهرام027هـ-668

ذللثدألهفعلىلهالهاعثأنالحعفرىزكروتدالأ!عل،حرفمن!صج!لمن

الوقت.ذلكفىالمسلمىرجهفىالافرنجالنصارىادارماالتىالنبهاتهىالكناب

نف!-القربمهولاءعلىفههربهاباكبأنوأصدهتافىأنباعهنهطبوفد

ونهاممررالنىالأسثلةغيرفىفكتبالخزرجى-عبيدةرابىالقرافيعدالباكأ

المسيحيقعقةوتضنفدفىثل-الموضوعمذافىاخرونساكنبه-مكما

العتمدا!فىوالأيتم!عالحديدالحهدنحركفعلىوالعفلىالنقلىالدليلوأقام

الله-رحمه-الجحنرىاختصروثدطولىونفسمادء!اللوليوأكط!هاابدساية

لارؤالمعاجمكنيفىأسماهلحةلهرزصغهركتهيفىهناكناثه

اعل!طوطات:

النصارىعلىالر:احمما

راور.انصارىنضالحنىائهوالراص:لالها

الح!نر!سالل.محاب:لابها

كما.النسخ!نىفىكسبركفاوتمعراحدالنلاثالمحطوطاترمحتوي

مكونالأبخل(حرفمن)تخجيلالكما*لهذامخطوعلرجواليالإشازرردت

جزا!:من
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كمنلوهو6رقمتخهياصتاسرللمنالير!كمكبةمرحؤ:الأول

.184عفطه!ز!ارعدد!اليمنلأد!النصف

النصف!شلوهو4رقمياشام!رل؟ع!لىدراهبمرلمادكمكمهةمرجؤ:ا!الى

.188ضففهوعددالكال!منالثانى

1(.هـدز!ة632ضةالكما-هلامنالمولففىغوتد

)المتخيعا.ؤالكماليمدياخثصارىالمسعؤالمالكىالفضلأيوقاموقد

هـ429سنةهلىاعملهشفرغوقدلا!هل(،حرفمن!خحعلمنالجلل

الحضارامجمودزغلاصلاعةالحضار6عمضاأفلالتىالزسنهةالننرا،هى.لفرط

العهدوسأ!المقدسالكاصهعا.النتدحمركةحىأنىالمسمؤفرأىالر!،

الراتع!شمحالأيحىوانبرحلوالاخنصارفيكهزحىرلن،الصول

المتس!.للكاليالنندلاالدراماتنىثرؤله

كممر.ايمدنهـكمطبعةا322شةلهطبعةآخرنىاماليمذالجعوند

زكأكتفاوتلا!افىواسليهالحصر!لن!المننكليهلااعالجأنرأتوفد

والمعالجة،وايو!يقالكتالةناحهامنهلازمتاعنومخنصر.الأصلىالكالينأليف

وك!ية،الا!ةالأزفةفىمنهور)كاتالتىالمصطلحاتيعضغ!دةمحنفضلأ

ومححزاتياراتمنتلفعطالننلر)عاتمع،أخرىفرقوظهورالفرييعنى

المسلصنلغيرهاثهايكونلعله.العلسالهحثضوءفىالكماليطافىوكراطت

للاتلحرضولم،والجدلالمناظزح!نالمسلم!مفركالححةكممرألنوكنهم

وحرصت،النحفهقفىالمنهج!انحدالإضازصبتكمامومه!ماالاالنص

ا!برفىالابنرىزمنالمسلمينحالمعلاَنالمسلميئحاللتهناثهينئرأنعلي

فىوثرعقيقهلىمميقللىىللكاليعضلأاو!ونالمظهر،فىخلافيداوإن

لنئرالأسبالي!نْرأنالفهسللاالفاجر8(الأسكلةعنالفاخزالأجويةاماله!ا

غازكاجهشممنكرن"لكلعلىا!انهدافىالاصلاسكركاشأخرييهي

رههه.مكo!كلا،7المثسة!رممه.طالز)1(
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للدظعوحملةوخيراللهسهعلفىيهليرمىسهماصممنأو.اللهسبيلفى

الهبمم.

لصنسبةتعتيق

(ى)المسحؤاثضراليثكاليهدانسبةالحرطللراجعيعن!ذكرت

المراحعشكلكخلتوقدالفرى(صاحبهإلييلأصلىالكاسهيدكرمقرونا

المدحكلماتالاكدكرولمومخنعشالأسلىيالمولفاكعلفةابفمعلعة!رجمة

ز!وحد،العالم،)الأثهيالايقشالعلماءعلى!طلقرماأنمحرونامحادالنى

نر..س(.،ناظمفنلا،

قاز،و*طهض!وخه:ناحمعةكأمفصلأالمبمانمدافىالطماءططلإ4وأط

وكعضةوالأعساروال!ساروالترحالالحلناحةمنالاجتماعةر!وفه،العلمهة

ذكرلهافلبسالوفاةرنة.....ومكلبلهومناظرلهإخرانهمعوخلافلاوكرايه،الحي!ق

iكنالهمفدمةفى)الجفركل!هركؤالذىالفليلنمعطاابراجمكنيفى6لمر

وكشهد(المشهؤ)الوا!سضؤ!ف!تدناكارلينالأبحبل(حرفمنى)كجيل

ييىيهاأرجع!قر!اأعوامخمسةلمدةىوالمممؤالبنرىلرجمةطلبتأ8شىالله

العاموالتاركخالأصلامىقاتكتيوأمهاتالتراجمكشاليوالشالجن

رالموسوعاتالهبرىان-الفرنوكدلكالهحرىوالسايعالسادسالترنوشاصة

)1(.الطلينضيدلكالطمأهلصأككمالآلارومحىلايراحمالطصة

كأ!همحمرلمنالاكترجمرالمالعلماءفإنولامستغر*ستيعدهلاوبى

هداالاعلميةقارمنله!كنلم-اللهرَحمهالجعفرىأنوسدووكصنبفه

القرنفىىالمسعؤاختصؤثم-!انهسبقكما-هواختصؤالذىالكتالي

فلقىآخرلمدJI-الفسطا!ل-مصرمنهاجرأ"لهامتملومنالهجرى،التاسع

افرجمةعدمفىالسبيككونوفدكاؤطي!قفوالمقرمعندأوالطر!فىحفه

قدالهجرى-الايعالفرنعلماءحنالصفدىكانوانعمدمحنالنركنصد

للرلفعلهه!رحملأسلرعنسففهوحنيابصارىمحلي!زكت!بدصةرابم)1(

_rr_
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1(.ياخمدالألهكربم

العمحةالغنرهنهمستعارأفىكرنقدالاصممذاأنالأسلدةكعفىرلرى

السايعالترنأد،ل!الاسممحهولالأصلىالمؤلفوأفيللسلامةسماالزمنمن

نسمعصأنثونصر!!أساءالمطاقهدافىالمولناتكضنهددقالهبحرى

كساأددما،نصارىضدثطر3أناءمعكا.!واآوالناممرنصارىأنوطصةخملهم

المسلمش،لأدفىوسحىملميىالسهث!الم!املةنى!والمأل!يانصارىأن

اليمر!طالترجم!عدآأننر!!علنامما.الأحعانيعضفىكفسهمثشيل

عليالاسم!فاءمعالكايةطانفىالطمطكاؤلقلةلر،حةمكان!رفى!وفاة

الضيقلأ.

نس!ةوكدوالنىالحطو!هلااليالإضازالنالطالكنيلضشتوفدهدا

هى:الكليوهد.)الجنرى(اليولأصلىالمسؤالىالمششب

حسنينصالحال!قاjيىمالإصاللشمخالخبهل(:الظنونكشفا-

صةدألهفهشنرغى.المسعؤالمالكيالنضلأكىللمئهخومشخبه.الجعفرى

عزعلي،هوالىيالأعماد....لاقكثر3دىاللهالحصد:الأصلأولهـ،229

أيواب.

1)15الحارننهدكة2- V)Vالقاأيوالعسئينعادالحنرى:!هوز

لا!ل.صفمنكنع!لله.....سنةالحفر.0فى

ال!ولكجامعلأالئضانعةلاثازصالصاثرالمصورأاضوطاتفهرس-3

الغضلأ!النهخكألهفكهلpحرفمندخجهلكتاليدلخهمي:وزالعرسة

ندصالحالفاأ!كنابفههلضهـوتد429صنةفىأنسهىالمسعؤالمالكى

عنةفىمحتونسغة،و،كمةأدرال!وعنر8مفدسةطيوركهه،لفرىالصبى

315(.كر23ق-5671134َالناكهـلأأحصد989

سدمحمددال!ف.الأوقافكتيخزلنمنوعلأتصال!،-

للونك.!وافى(1)

-3 t-

http://www.al-maktabeh.com



.عامسسل1717()يرقموزامهـ1372653ثنلاد-اولنىمطبمةأطلر

5967-السصارى(طي)الزلإمحهلحرفمنكضحهلكتالياختمار

.اسك!ه22

)الكثفالحاضرالقرنأصيانمنىالممؤالمالكىالفضلأيو:مؤلفه

زواكامنأ!رالدىللهالحمد:أولهلطمفمجلد2312!(بهركل12937"

الحشثنصالحالبظأثرالفهماكد!رتنقدوسدالتوحهد....خبا!االإبحيل

كدمجراهر....(طياللبمنغصت.الاعلحرفمنكخيلمحمايهفىالبشرى

,.Aifrصنةلألبغه

الرجوعغرالنىالكماليلهلانخكلاثولهاالمررلأالز،كرس5-

النص!قكدالهها

البقا(!للامامالأعل.الأمحلحرفمندخجيلفىالعيلالمتخب3

هـ.429ىالمس!ؤالمالكىالغضلأ!للشغوالمت!خبالجنرىحنينصالح

طح.المطحىطىاحمدلئخالصلهيأهلعليلزفىالحجهيالسؤالاولحه

!542،.هـورفمها1322سنةك!مرالنملنكمطعا

نداللهجمدللمرلىالنصاريطى!زفىرسالةلحها:أخرينسخةب(

الزفىالعصاميةالرسالةاهـواصمها276صنةكالغهاكم،مصطفىستانالطج

o.]013ورقمها%Tyaخطامجلدب؟النمرانجةالطائفةعلى

!6013.ورنمهاظامجلا!اأخرينسىج(

فيه:وزسركيسَ-إلاسالر!ةالمطيوعاتمجم6-

هأ)618شةفىنغالحعغرىالحسنينصالحأثر!مقا:ا!فرى

ياع!اءمنهتسمطغ.ويهؤالمصاريفضثحشالجهؤالراضحالبهانلى

آ.7918يرن.نرسالمير
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ك!ئدعننقللملار!خ()دونمصر.الاعلحرفمنكغجهلور(

!كز.طعبقالظنون

له.الفضلأيو)النغ(المالكىىالمعؤ

ن!سالىالدقاأيىللشهخللامجهلحرفرمندخج!لمنالجللالمتهض

فىكأيفهمنفرغالمسحودىالمالكىالفضلأ!مئخ،بخنجهالجفرىالحسين

الثغنظم!صيبأهلعلىالزفىالمحي!وفىصهـطغ2،9سنةشوال

صفت.ant,-..ا322التمدنطط!لالمحىعلىأحمد

615.يملدنىذكركطة.رضاعمرالمولفشلمسحم7-

الجعفرىالسئينسالحلوفى(ام027هـ-)668الجحفرىسالح

فضا!حمنالمثهؤالواضحالبيمان:كصانبفهمنمتكلمداكلمنالرأئبالبقا("يو

الصفدىعننلكنقل،ند)مخطوط(ونثر،دطمطلاوايهرد؟وله":ص،رمم!

.)14/06(

دؤ:8/68املدوفى

أبر:!قولهلهكرجمآ(هـ429،1535ضلأحياكانىالمحؤالفضلأثر

حرفمنكبهـل:قارهمنالعلوميضنىمشاركننهالمالكىالمعودىالفضلى

إليه.ونسبهيروكلحانعنفلكونقلالأبحهل
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الاحيممىbylاللهبسم

1Oللهالحمد أملأفكارونضحالتوحهدلإلمحيل)1(خا،زوا،من'ASظهر

المنزلةيههفىتوحهد.وأ.لزل.الفرمما.لىمنيهعلهمخفىساالتبد!ل

يهحمد!االنممجزلعلىأحمد..سدهد)2(قرل!كلالمرسلةالفك!على

لاالهلاأن!وأضهد)4،ياكيددفىوالشكررأضكز.)3(!قدمسايقفىنغسه

مهد.محمدأأنوأشهد.الحمهدالولى.الصمدالنزالأحدالراحدالله

لامنىصاينولسيئوسلاماصلاة)5"العييدوأشرقالساطتحد،ورسوله

ولايد.مدثمما

مايههالوحيبموصسهترند.حهوأمزثعالهرلرسلارسرلاالله!تط)1(

ير!مسحد.الأولىلصسضلفىملا.،!مالىتد.ذكررا*!رفمحنلأعم

كرهمعلى)ولفناههلاصاء،631ل!.!درر3كاؤ)وكظ1091لانلط،وموصى

46.المالل!...ودورمدى!هلاكلوكثل!ورلامنسهيشلاصم!3ينسى

الموصكهايةدرصحةنىفدركراومفم.ثه!اكواولىطضاعلهماللهع!دراتردرسل

حل!ررلاسضامحيندموصلنعر!ملهلالامةلىلي!رت!را.محلإ4ومم!4

فدللام!اد!حأنملىثلبلأثنى1مهلخاسر،لدهطاموليال!لمطه

و!رلاورولهتت-تي-رهـسلاتعه.تكلءككالةررلوأمرلإ!لكب

للوششيلرفلاكأ.الم!حعنه!فر!ي!ضسح!ولةار!اعضلحح!ظة

حصرفىالفصلرثئفذغعولم"كيل(الالههةثطكثهنهمكلصي
الكميملهأ!ا!يرند.لرايعرطدعا!لا،ىنلتالنرفىدها!ةنىل!ليعلىالحمرو

الدعزاصلعنالأكماحلصرفرانقوارلق!حنالمدحنىفلأواالمنالىلأن.لإضرالي

لوضعحمئسلتندبموصسضلينهطرءربوالألر!صلحةاىعىنرشرا

سض.كا!و!عرسلويتتال!ركضر!من

الأنط.فا!دون("ل!إلهلاوالههلوحىل!رطكأتلدًمنأرصبا،رمالحالىتلى)2(

حطمنومو.وحأوناطر10Vوولأولآالنل!ةصورطلعنىلاتبفسه!لهع!د1"1<

للتدم.التدكم

.6!رامملد!أطا!ل!كرعركنلأردكمضكردما!ن!عر*نى!و*عد.)4(

ومحبؤ،،ولههرلهلأمر4كهعؤ؟لكًفىكا.للاللالإنلاية!ؤ.عرردلالألل!ؤ)5(

وعفلهـط،والكريطالشلررر!،ر!نياعواس!!للةلورتولأولى.للهالانملا

..علا.فىصللحليش!ترليصليلسا!أعسبهـهادنعلأصا،يلأنماء
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كنصالحالفاأ!والعلامةلطلمالأصامالثخالنهماكديرتنند)وسد(

علىاللبمفنصتالأبحهل(حرفشالبهلكتاثهفىالجحفرىالحسين

صاهؤ.

فإنهأزاهزواجتاءمعارفهضى)6"إلىيهاهندتماأنرازشواقتبست

ممانقلهلالمحللةإشنجمت،أيالجلهمضلا"سرافي.أناطمعلىالمطلع

التحرلهفمنالسالمةالأثلةصرأطهزألا!هم.شرصهأناجهلهم.عن

أرضهمنمخلوتالهلسثروالعبؤ!االجلهلدوحعدعلىالدالةوالنبد")7(0

منأنف)8(رفمدان.صكلولانىمترص!ملكعرثتهصلايخرجوسموور

لهمز!نممااللثعمة.وأخلاتهمالسنطأفهامهممنفرهممماولدلحرف

علهحملهااذظاهر.علىمحمولةلهستأ.داعهلهمفىكولصال!نهطافى

.(ا!اء!حولأ)فى)6(

!ثالمحغ.من)ي!مئ،دولا!هل!ررفي!ر،ث!صرص)7(

.-ضقاكد-2!ؤ*حهرضاكد-ا

ال!،.أوالأصلاىأرالف!آفيكرفىي!اطلفر!معولرضلدىوالاكا.

واح!ال!لأ3شكىطىنمل!دلال!"لولأعلالىالشماضمفىفاوورض

الأطلاى.وممللكضا.يش

أتا.روؤأولألك!أوالمح!لاتاوله!اتفىكودأد.41س!س!ضا،ضو!ح!ض

ماوعس!مشمنمم)شعل!لىتال.!ث!هـليلفهرلثرمة(صولضكحلرنىرتع

ولاثنرترالدلىأصواأدوصسىوسصيرامم*رعخارمالا!كأوحخاول!ىشحا"

لهمنمناللهلحمرالاامرراوط)صبلملصفىيلعالولألاللررى13.نه،00،

كحلرضiفعلانا.-هالهظ(النهطثمنونلكلركلالهداالعلا.رش!راصن!ال!بن

لىوصمزفراجمنصنعدددلياحاسطو!3لأكلاء!صكلعرد!ي،كل

لاكلاميقدامةماشمهيلأنعوفللك.لمع.وحلهالأطسةسضو!3أعرىك!سه

،الأطرى

وخكدس!ظAتالوصهرولسرصفا1فهـوالتركلمع!.للثن!لإ!ا.41

لررفي"لدىالممردنلا.فد*لىوعلى.رطاكينى!سمهةسه!*Oررمنحئ

طسوعد!لهسلىاللهرطعنلرازال!ةوصعصيلزينمرال!دوصمك
:.االلهرطمةفىلوليلنةطابروز)8(

علهه!ح!اءرسلمك!ة)دصيبمامرعليييو!هيدمام!ص!اىر3لميهـنورضللد!ء

رفه.،ما،؟.لوء.الانوأكلبكممزدي!وصحهند!نوالمهال!!اومراخلركللا
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.الأنامثقعامالأزمنةللكفىاصاللاح،طلاقهاجرىيللأياملهم.رسطة

للالك!ضشزلوحمةالمقلىكأذكز!الىمماآ.والحاللظعي!ىلمعنى

9(ينلأالبدأفأحببت.الحجةوللهظلمواالذينعلىالقولوسق.ا!جة

الآنهىالتىالأر!ةأنا!ممنالمرضهةفدهمالنقولمن.للمسحالعبؤلهة

أشعامن.النبوات،ثردعالترراأأسفاروصلدي!هم.المعولوعلهايأيدعم

ومرنى)12(.صنى)11(.)بحهلمنوفيرهما،.وكلألهال)ْوأرم!اوزكر،

أنافاراد.ذلكلهله!وا-اىول!ا.vu,_حنورلفومي!حمثالملمثلةثدشهو)6(

.للام!ميلأولءطرمكللعوتالمحثسيان

لاصمكلوطم،لر!ةأر!ثهؤروصفمركلفىركزوزاسملكم"a.للسود)01(

وزتدالتر*لأد!كدرود3ولافصلرانرلمعس!قود!نلا.موتنوفىادسشفلا

وكلمعلهككمس!هملمررسلانهلشم!كَفدكسناممورء،دعلىللهتط

164.لسلم(ككدماصسالله

ؤعا،لحالأيمحبخكل14(لم2ص)لحنىينلا"واسهالللشمر"و")%1(

وطن!ه.سدسوموالمسح

.166يرم06ضةمحتيارو-كتكل!ولىفر!ثاركلاوزول

نتدالملهورلعاليعلىصحنسةكص66شةاورضدمخررنههلاكدكراتوسا

لهة.Aمىكلاررصكىاللنة.دطةللكو!رمقهلمحيأ+!نكليس!ح

لهـةوصملىمحصادلةل!امن.الرومةكرسكوسلرور!رحمةصامتونها

ك!وتدتسشفىكثارمحياله!صهدال!ولاس.!رلمهدم!دضدتن!ه!ةعرية

لا!هل.!سصنىهرالليل)صلأمىالو+كةب!مر!لاكثض!حرا!ة!ة

.(لأل!لرمنسة

!اف!لرلأ،لمرلاكهلمداملرلاحيلن!مالهدلركشضراهدشموررركهرا

الهدينالمرعملةستةمرده.العد!المهدعدرفيلرضسثسانهلالهزمن

ولعد".ا!مدم

فدلىاىوأخررفى.المزسدالناصةل!ةفىكثيفدأدهلا!قدساءيضفميوفد

لم+8(.832-المتصها!ءسىراع)عثرالس!ال!لسةشمحي

لؤكامؤى!ومور)كلحه.لالهىرمو!م)مرثىاللالع!!حهدلىله)12(

رمنو!ن12:12أعمرنى(الملقيروحالم3!تالىمحطوموبءلمالر!نى

،رضمم.!واسنلمح!الهلحلملكنلإكهلملامحا4رشب!قلاواط!.وؤل!ية

ipوضة7(،ء63ضة)ثئمح!كهولأرص.ا!لتتدكالتول!ىتأكلؤلاا

فص3ًوطن.2لطلا،لىمحطأ"سهمككلن.كاكهعلاعلىولاثلهللأ6له

ء3-
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جمر+بر.الهي؟!أمر!ها*ممسلمبسى؟!لمكر*كىبر*ول-كما

يي.ر.آممم*برجمس+*لاسكما+كاصرلصي

،+،حهيئ!حم،!ك!3طرع!هيممبم)!؟3ابهي!اءيحم!بر

'%3'1(AI'!!،7!%?'%--")Xبمبر*ا
)11(ممي3ءولس+؟(بر1،11ممرس!لأا،01ممهىء!7-+ءس

كمدلأسحبهعلا!.
!صء3جمصبه!3براكربميلأبر!ثيا3ع!برأبم-كي

،مميطربر+كاحي+!حمويي.كا-بهي+ول،بربمبر

!!ي!سبرصممأ.بر+3!3ثي!-3ك!*كر!بهي،كا.
برابههمعع!صثبي"ص!ر!:3ص.ا+م!مس37حى

*س+،ج!وبهيبميبي4كصرع4كىثما-س6-مصيع3صيلا،،إبم

بهنيلمبمكااممممه.!يم"صاحمي.كم!!3.+!ثمجربربر75،

بر93!،هـمييأ+يمءاصل!بكا!.ي3دثيااء؟ثيبهه!6*.مر

ليحميممى"!سي!بر،....مصي3!3!++بر+به!بهيع--يى91

بر*في؟عكا"؟6!ي3لاسبر،ا!ي+ثلا،+6!ء!ر...!

7كر*بموربمء"3وربر؟(\ممر؟،11،أكر،،91جم!3ء-

r,بهيممر؟r"*كاعبهمبري!.!ك!مء!ولبممبر!.لاحم

بر!3؟،+اممبمبهي.ك!ىإ+مم!!براصبرلم؟ا.برء،*ح؟

،كى،!همهيبم.)7
-ء3سيهرحم!ث!عحه!7كاعصمصثىبر،!ثههم!.

؟اس!8عء*!ر،1!*.-،كاعضعب"بر!،ساط10،9،1
كىالميس*!جمع"برءثم3(يربهمحمبمبر!ومم!*

برممرصثبمسبر3بههه!س*برم!ص!لمث!ا3مممث3"6.!!مم!َ

ممرَ!!!3!!بم.3*بر!!حىء!رعكمم*اكىء..3؟!ء

!بم*؟بم؟ممم!س،ر3!ر3صو-عمح"عك!....برءا3؟ر

ووكا؟ممببمامممهم؟بم".س؟سكيموكا+!سمميثص3

ثماسثم.ء63لمهىسى3؟!حبم"عس؟:؟جصيحصر*.
134حميسحهـثهمهـثملابر3".!ءكم-ا؟3ابرجمم!بهيللاآ

بربم!ممهـسهـ3!ه!+؟ممم.+!لمء-اكر3-*+ثمماعبر
!!!موع3\3اثحر"ثمابهيء+-ممهىحربم.73!لهي

0k1(1"أ،بمء!بمكم(.
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فلمطىلأرفىالسرلها!ة!اللنةيالمجهنرعرالراريئألاكىمنفش

وسنرنكمانيةاصحاحكوعد)سنينلثماءلىالاهالىالم!هحصمؤثعد

إصاحا.

ر،ية!دكةالفرلمح!ةياللغة!ابخيلهودثرالسبصشمنوهومرصْوداكم

إصعاحا.وأ!سونلطنيةاصطحثه،ىةسنةكزكمىالمسهح!عؤ!عد

رط!يوناظلاللتلالأ!نلرلآيا!طهثرالسبعنمنرهولوقاولالنهم

.)01،ياط!يوممانو3)صا!ه

روممةللادسأفسىسد!نةألمجطه!رالمسحصطومو!وحاورا!عهم

ولحرنل!الق!طةالنمغفىاصطحثهوعدةصنةثحشالمسهحصعز!د

أطم.واللهلونال!عرأنيقعما!لاطوكانإصطح!

دننكلفالمقدط.رظكمةأكرابوعزمفدططىما-هلاركبتلم

والسضوالربوالآلهولإينكالاَديلإعلالفاظصصمططولأل!لىطى

خسةلدبالعهدفىالههنسترقدفىشا!دص؟كرصكا.لضا-طلك-

طاكلبل!لمحذ!مظنرتدرضر!لما...لفحلأولر!للرييفيوس.اظر

.لللادىنرفىفى(وللفىمصلرلسالمن!لمربهؤلدىالنخورحاموالاممهل

!رسرل.!!مرين!لمخيرحالىلدلشومن

!ى!مر..ثحدثهللحان!.كجه.للح!وكط.لاللافىتصةيىفي"كرلم

.خ!راالاءع!لثدكرواض.*فلضةاطحمعطالمىكوحصع.رصلانر

و!مةطرلم!ركةفيويأعيحملا!تيركةفىلرصعناء.الملكخلااا!نضن!

رلن!رالن!صههئالا!لأوالمرا8.لتوحسرسءالحوح!ث.للرتشالحانر

المنسىص"وى)راجمعهـلكلطىالفلا*وط!رز.نند8رملا8.للإثاص
9112 - I.مأUصر

itsولر!اصقى*طمناكير!ادالصنشيعواعل!.لأعلهلأ9!ر!ةمامقطىرز15(

ؤ.ثسشيمنالصي!ط!صكوعايحمترو3بهصرىيمالاالس!حنص

يىعرلصرأنا!المح!وريضولعكأيلهاكعاهـص!مصلرال!فىعر(

وكوسرتفىالمطحعالطلئمرضدفىعكو!ههوكا!لاولهـدا.ط.ولمال!
نلك.

L%--
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فىالا!قينرالمرسلشالأنيطءشغمزالمسمحرساوااذلكوخمعروالنفران

ذلك.

اة،لةالبإ

المحكحبرمماالنهاح!ف!صالإبحهلألظطمنالتيدرمنسلمفبصا

اللائ!.والإشاركالوينةالأدلةش

اللثي"الب!

يأكد!مالتىالأناحهلككاذل!نحهساالنحر!فمواطنكعرشفى

طهم.ث!لملوال!ثهادأ

اللالث8الباب

.سنلال!دمان!كرولإعاد!يلالفى

الاليةالب!

aال!oulولفاصامتقريونماممالنى.خهانتهملاباتنتهم

مثركوفي.

اللام!(البإ

رأكه.سركهصأظهز!ما.ور!لهنودهاباتفى

ال!الى،الب!

نبحاأمةمن4ولىالمرملرنسثلهسيقهلامنايععى!ىماأ"نى

الارفرفى.السادة

الممبح8الب!

ولاصلي.خلماوطلبقصدد)نللسحأنفى

ال!")الب!

والدلالةاضتبهقتلهغدقاللهعدىرأنهالثهالمصلوبأنعلىالأدلةفى

عله.وكرامنهغد.لنرنه.ا"رفحهعلى
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المثسح)الباب

.البهتانمنروا.وطالرهانوحيلوالبهؤالنصارىفضلحفى

الط!ثكل)الباب

اممدكة.ثالنمةالالهةالينثرفى

المالتة!

ولالنيىمثلها!س!قلم-اللام6الصلا-علههمنهمعجزكذكرفى

الأترلي،الأمحزيأنهشاهذوأكربأعبيهىيللرسول

الكر3يوعنهمترع..وكاسهاالميمعاطرمسكخاعاالظشمةتال

لأمزامتئالأالكاليأهللظالمىجدالناكونأنأسلأوالله.كسهممنمزاجه

لشكز.واخلاصالنمزصياافيالقوإ!ارالمهبمنالباطلودجن

إ!انهتوىانمحالهمدههىفىوسعىلجدالهمكصدىمن!فعوالله

)نه.الرلنى،لرؤالخغيةالملةمنخسك.ضاالضورأيأيا!لهمخضق

جمدور.دمالأحايافد!رماكماءمحلى

المتصالكت!ف!وهنياطه-الابم.الابلفظةلألولبياد

والرليوالإلهولاثنكلآبالإبحيلألفاظمنموهماوردمالأوكلفى

النصارىعلىالخللدخلإنماكعالىاللهوففكاعلموالنفران.والسبو

وعدمالألفاظكمقتفهاتجهلهممنمزجا)الحقولفى!ضاعتهممنوكيرمم

فلمالظواهرلأوثلسانىأفهامهما(ولقصور.ملاميوجؤ)16(المعرنة

حراسةينبنىيل.!وابفلكويى،لدلهلمحتمامضعلى!حملوها

علىظامزعرضلفظورفإفا.فلااحتمالالذىالحغلدل!لعالهمادل

!وول.ولماللفظمنالظامراستمملعهشلمفإن.الحقلدليلماضبطه

الحفل.ومقتضاللفظيينليجععلهكحملوجهلهطلبيحتملهلموان

تثوجه(.ألىنى)16(

)ثق!يور(.!هررلأفى)17(
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أصلالعقلنإن.العنلمايفثضههخلافيزلاملةكلنىالمنمرعذ)

فإفا.ذلكالىالمالموافعخادوالرسلاتالنهواتيصع!شاهدالهسى.ال!ن!3

دلأضة.لهانهدأمحلهكليضدالعفليعلافالغجاء

وظت

رجموعافك!ههلرَؤلهعتلحكم!لفال!فلماالا

حسا؟مفطاولوللضصماال!تل!لالعتللأن

والالهوالاكاالألي!لع!.نصر!اوترروهاصازلوأالتىالألفا!أنواعلم

ولإ!هل.8التررامن!ال!لهلطمحثملهونا!التاو".محداالانعنفإذاوالرب

ماررؤو!سيصمحثها!فد!رمد.سيلمن!طاصطى)حركهاسشلىلم

و!حف،91،التركفالىولونسهناهم

يلإصانهم.ما!لأ)21(!موحس!نا.طنهاطم"2)ْلأكركامم

وأما-لحقولهمأنربدكونأننعس،شتولهماسطلاحلأ3!تتفىتمكلم

ذلكوجؤ،دههشالقدهمالىنسبنهمحال،أنالمعقرل)22(-أدلةفىالخوفى

هواهم.ولا*.نرامملاحمملهفنىء

المرىو!سساثناالولى!سمىلنتهمففىوالالنلآليلفظتاأماشقرل:

أ"طهم.نبرامنطورنىؤنك.الدمةر!نرابممةيأيو6؟لكمحنوبرونأثا

اللهالثاءدحنوال!صارال!هؤوقالت)دعالىقرلهالعززهالىشوالدلعل

!ثولكم(.وللكمفلم)تلمولهللبمفيال!لهلنأجايهم+2(واحطرمه

الا(.لأكلرفى.محهـررلأعن"ئ1(له

الر!للا.للي!صكااوالن!لهلنطهـهموةلكلم!ةلىهوس!ا!صد)91(
"سى.

دس.عمصدرمولإ!ريرشلولىو!وسيالأضطههأ!ورلأفي)02،

مور؟.ص)!وكل!ةص!حسا)لأكلفى)21(

بع.!صلىوللكلمشصط)22(
2.18طشصللالل!)23(
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)نماللأنعاموالاسنحلالي.للأكرامالاسنماقمعناماالنىالبنر8لسبة)ن

.والآناملالدنولي!سركللمنلا.الكرامأويلهمنالاخثصاصلأملهى

مننزالح!ان.ظاهرماعدىالنؤنلست.الأرثاليرليصالمداليفاصنض

أهلأ.لهامكلوكهمنأ!ولص.وتلاضلأعنها

كأول!رمنالظاهرعلىحملا!سىكر8اليهفسبرالماأكم!رىل!

كلمحل.المعلمةالحدوثصفاتمحنمولامم!زهراولم.الموهمةلألناطمن

Iاتالالدينوكللر،كأوللمنوجلعزفقال.التن!يلسظمفىالرملالوكال

انموامممنلنيكلمةكهرتلآلاممولاعلمصن*لهمما.وللأااللهالغلى

Iوسر.مفطرفيالموات0Aأخرىآ4وفي2،)،ا.كل!الاتولون لأرض

كل.إنيخدرلداانللرسنينيوما.رل!اللرحمندعواا3.مذاولخرالجهال

وعم.عداومحدمم3رومد.صماالرحمن*كيويلأرصالموات!ش

.وأصكزنحتكلإذ*26(ندؤصاللهأماندروا)25(0االرلةلف!مورمكعه

ع!دموإ!"نالعهالألرهعةالضلالةأهلمننسيفحمنبحاْونال

فلا.الصفاتشالنس!هد.فيرواما)27(طلا،وط!ا.علط(لسا

،مطرلي(ونلت

ولدعنم!حالهكزتولهمعنعدسسالى

احدمنكوالهولسيمغلوفثاولهس

محسدلؤومو...لو!هجساالرملضمميثهتوتد

صدلدلهكلولومنتهلهمشuw-triو!سى

محدلدلضد5وكلالدuoعفtoوكل

.4لكهد)24(

.59-09كا)25(

74.الى)26(

95(( -oo(VY.
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وطعي.ويركاح.ولمركيوسنى.وإكسخيوجوعوبنرلي!ثلكل

نسادع!ىيار!مإلىنسبؤمافبنرا.ينقلبالحوادتشأنوفىووميوكاف

منالإلمحهلفىطكبديلعنوكفلرا.علمهمعلىاللهفأذلهممحتقدمم

الصع.النقلفىالمسحكةجمؤ

وطت

2،ررموح!عنهوليحرلوفيفلا!رامولامماعماهم

مر-صطيءكلمعن!وافىىلنيطموالم

س!همناساسواملسهعناكلسييء

السلاآطهلمرص!عالىاللهلتاأكضاالترراةمنذلكطىوالدلهل

اكتانصلرملهلكرىاسامرأكللرليلك!تولهلوللنرمحو3لمى!انصي

نرعونروسللمفلما6:النوراا)92(قاكككردا!كلالتككرىاسكلمللن

فرعَونكرمنوتوسهفرعونأكاراللهقنل.لعالىاللهتالكماإسرثيلينى

الحهوانرلدالى.لادصينأولادمن3()ْالأدرنىالىالسررعلىالجال!

)31(.البهم

أيناءولسمى.وأيكازاللهأثناءكلمإمرأثلينىل!مىالنوراةفه!.

!ليأ!رسلهدعالىقرلهالىيرىل!.الحيوانلمالكأولادانر!رنأولادممر

لسوا.......ظح!وا.....اهخيصفى)28(

لفرعود....طثنرلسرالىكرصعللمينسالموسالرليرن!)ل!ا!فىرز)92(

عال.لطعه3همتالس!كلاطلدلكضلت،!رانىير!.!ريينولمكد

23./21لم4!ح!ر(اي!كاكل

صكوط.6A!اللموونهلرلهتهلالصىلعيحلال!.)،لنم!راينت!)03(

!ن.عشصوكرىالغط!8!ر،للاللولدهدمللولاد؟رص؟3اسفهو

ككرشسرلرطىفىيكركل!رمي!رعي"دل!لسففىفعدت!درىفىوز)31(

!ر-يهح!تأككلركل!بنفىلأمعرللىىككريىكرسيعلىلحلأىنرصر3

.لمه23،11،لم.ومو92لم12
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)32(أعطهكسلنىانى:أ.تالمزاممرفىقال،يالاثنالمم!ملالمصعنفعبر

وإلهىوأصكمأيىالىراهيأالمهحوكفول.والمسالةيالتدللأمز

اسمكفدوسالسمواتفىالدىألانا!افولواسينم)فا.وفرله!الهكم)33(

والدعاء.الول،بش)،3،وكداكنالناافعل

!ز.وعلىحي!كدعلطللس!حمض،فىولكزاللهاكناسراليلكانافا

وهنانسكاتالىاللهينونفلىالم"نهالطوفانقصةمنالنررا8فىأيضاوفال

طكورينجاثزفولدواواخارواأحبوامامنهنقكواكلنششواجدأحسان

)35،.القوآمولاءعلىفانمىلامحل:اللهضالفأنسدوا

جطحساناوكنفاي!لأولادالناسوكلاتماوللولاداللهدأدناءفالمراد

أولادسىفغد.الأونانعبادةإلى)36(كعالىاللهم!اتعنقلوكلمفصرفن

والمور.اثنا!سمىدكلليأملضرعفىالردىلنعدىنجمل.دهأيناءالصد!ء

ايص!ت!ها!اؤكحالىاللهفولالمزامعرنىوالدليل.ومنعماَ)+(أثا

فما93(!يكأاكى!مدالهيقول)ذللمس!حكمساولهؤنكوحعيا)38(

يصلنى.ولددك!ومأداانى!تلىفل.لرميفذ؟حهةاخ!رشالى)!ص)32(

.78،مكلالزمرر0000،لكسالالأملأع!ك

،14،15،،18لم6،"16،4548"لم،ص01،16،17الم6ووحالر+3(

2.الم1ولرظ9لم6مثىالالر)كل)34(

رلرا!لهأناءي!كاتلهمدووللأرن!س!ودبصاكلألماو!ت)كرراأفىوز)35(

لاكل!نلرسش!.اخلااطشصلاء*فسهمنلخلرا.صس!دالهنالهـاسنات

لأرتفىكين.سةوعونطاأ،مهوككودسرهررشلهدلأ!يىلإنادفىررس

أولاثالهموولدنلسدناتعلي!لهكنودعل،تفلكوسد.الأكاآدلكفى!شه

.4-ا!6عحككون(.لهـم!لرنروام!دالمبل!)الننمولاء

سالط.طلهعن)لو!فى)36(

*!أ.و!لىأكاءلور9)سىفى)37(

ولل!ك(ا،!رمانيلتلىتل.!رليتمبماحهةاخهرصيىيلز!ر)فىلؤ3(له

مرتلألأهداررءشصولا)وسعيللكعدظسهد!دكرعأنسفىلموز)93(2

17.لم3هـرنمه4لدىالىانى

t---
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ح!بِ،-،بم+هـحم!
ن!ع3t؟.-

.!ك!ك!غ!ما؟جلآبم
ص!ج+3.!حم!ثح!ع"لح
-خة--َ

!ط!ع،لآ!%تمامح!ع!
.:!،ئ!سلايج!يم

ص!؟بميمح!.،-طء

،"4ص!نم!..!عت،ءقي

.،ح-*مح!ثّ!!

بممي!ىنحانم!!؟صِلأ،

ناء!ىلأفيحملى*!.،بإِ

محه.مح!.كبما.*!حجم!

بم--.ثعح!!بلا.،غ!مج!

.في؟.لابِمج"ي!؟طه

-ح!.ولتح!
عى-تج!خ!

حم3عث

ءسح!غ!!

ة2بمنجبم

،كاءخ!3

ي!،غط!!3

نلأ؟!ا،.،
:أ.بءءَ

ع".،3!*يما!

غ!!!نح!.ط!7

"!،ص!بمجرَمحى

!."3ءسا

عه!-؟*صيصما

كص+

6ءَ.

-لأ!

ح!ا-،

خ!ج!-

؟ظ!0\!3!ا

---S؟

خ!4-خ!

.*لأءمحا:-ع

يييماجان!

تا!كِصءص

ء".عهخحع-حص!ير

بم!ما؟يرط!ح!ء-كأ،جم!!

،!لآضما3ئحا-ئم!ىمالأط!

ث!ص!غ-.لأ.،.،؟غ؟ث

----ء-?َ- ---------
يرب--يرير--عص
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1لحلمونحلىدالحلمى.فنزالحهرانسفاتعنوسحول.لإنساف!ةالولادا

I')للأسوشف lثالصرنا.ويروف!.يالزهدوئرف

يولدلممنالسمراتملكوتلمجلن05السلامصالهالمسهحنالوقد

يروله()ْرى"الروحومنجسدالحهـدشالمولؤ)نلكملا!رلالش.مردين

)51(.طوفا،س!من"نسلملأت)طاا!نورا)فالتالىالحكم!روح

!نونالموكلدعفقالألىفأدفنأفميلنمرنىللصسهحرجلوتال

الدلمة.الطةسىهرالدىالروءلىالألياسلازسأص)52،سلاهم

كلهرنلكا53"،اللهاهلمم!فرآن،أهلو!سلامالصلا8علهوقال

حصلماولأجلوا!لوق.والخالقو!اتالقممي!مناسبةولإفلاكنهر!ف

حسمامرسةالنسيةهد.الرعحرمالالمةلأننسصالسصطالأصاممن

مولآ!اممى"ادموممل,قال.لإركهابمنحصلبهلاللالتباس،رفما.للباب

.t(.4)م!داللهله

لماوالنعالمالن!صةشىupالمعنىوالبنؤيالأيؤالفصاريأرادفإن

عالهللمسعحاختصاصلا!فولثىالممافىفهم!دفلكفىئاححهم

ذكؤ!ثىمماالأ!لفىمااخمصاصهعدعلىوالدالل.البنؤيط.السلاآ

)55(مؤىوأ!مأ!الىناهي!لىقولهنلكوص.المسحعوثية!اليفى

.!لأسوضعككلومحلىيلمىخز)!ر!لأئ)94(

0(coو!ا"ءمنلا!رلدأحدكك.ي!لككولوودوسىأعا!)ورحاشوؤ

ررح.مرالررحمنولمولزمرحدلحدشالمرر.!لهطكوت*!ويل!لان!ر

احسى.لكالىف!ستفى(ادلط!راحمع.الشملا4فدسرص6دد!ت)51(

(D)Vمنيسرملهنتد.ا!وللنأضىي!لولالىالن!لمسدللاطيشأسلهورر

.2الم8ميمرلاهم*خودالمررعؤ

.116لم4احدوس!دو-طمم!وثن!نسثيرو،)53(

.هيةصلأحراء)54(

-.المحيىتفاالأكؤثلندكصحلصرصررحتوقدمبهوعاال!ص!لم(ه)0
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الرسالامنالئائالفصلفىالامحيلى!رحناأخبروتد.وكلامط.نفسهكن

لهم.ك!شا!همكلااللهامتندسحهةمجزمىإنماالبنؤإطلاق)ن.الأولى

)56(.أثناءندعىأنأعطناأنلناالآليمح!الىانظرواففال

أنلنافهنمنى.اللهأكناهصرنالالآالأحعاءأ!االثالثالنملفىلم

دنركشسهفلتركالرجاءهلالهصحننعلههوماعلىالإجلالفىننزهه

)58(.!رفهلمفإنه"لأه"ال!ةلاسمنأفيو!لموا.والالمالضثة

يىوأحنوالاصكمعلىوياركراأعد!كمأحواالمسهحفال:منىفال

شمسهابرق.أكلينىككونرالكعططؤكممنعلىوصلوا!حضكممن

)95(.والظالمئالمدتنمحلىوالممطر،الأشرارالأخارعلى

فدامصروفكملالصنحواا!كممنلكاطنكونرابلاصذهالمحونالى

ولتكنالسواتفىفىىأ!كمضدأحركمفعحيطدراءونهملكىالناس

شدعكا،صلصلهتاإ04محلانطوردكالسرررىوأيوكالسرفىصد!نك

6(.)ْعلانهة!"لكالسرررىوأيوكمرألأمكوصللاثكواتمل

الأيزللنطوكللك01192،32،الأا5ورحا،U،,)17116129مىريع-

1615،4548،01.32سالرلصيىمناف 15 14، ,A ill2لم
،،،36،11203،32لم6لوظ26111،سنى،+لم92،23

woأكلصلملهاولادد!سحتى7لآاعط!محةأى)طداالأرلىورحارسلةفىدؤ

113.(لاسىمهالحلأألاسكاملا

ثور*.منسعطل!(لاصمنلماطسر)حملا)57(

دكوفىأ!رانا2دهدلمولنرسكر3طاحدمررلىاللهلولا،ينالآنلأحمدرأطوله(

ولاعرسشلم!نصشكللاكضتثتمن.......صموىشر.لأتمنله
(2:6لم3لأولى)روحا

أحر/كلنثولثارأماملركوكض!سكعيفيللىسنم)مثىئوز)95(

ولكموسد!مس!ردالننلأحلودلراخ!يا!أصرا.!حكميلركوعأعدإ

رسررال!لنلأشرلى01;!سهكلردلمحه.الركفىلدىأعمبئءلكونولكى

45.،4415ص(.,لظلمنلأكل،على

أحركلنصلأكلدر!لكىباست!معدتكمسص"ش)احثرروا!نص)06(
ش!الك-كرفللاعد*ستفعىكتراما......!سرتفىلدىاكلضد
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أماوينابنر6نىكعالىللهالميعمشوسثرننسهثيئسرىتدنهو

كنتمأكثماللهكانلرأنتم.فولهثدلهل.صالحعهدعلىلالالاللق

والسنه)حم:الخامسةالرسالةفييوليوقالسعثىكماتح!ونى،)61(

اللهملكوتفىلهلانصييالرلنكعاثدوالنب!الزانىفإنواللحيوالسي

الذفىالأثناءعلىكعالىاللهرجز!ثىنسنجلهاابرورهد.احدروا.!عالى

الآنفاسواظلمةفىقبلكمتم.لهمفركاءدكرنواأنوإسملاطعونه.

كانوإذا.كالميميىيالمحاعس!عملرنالد!نفسمى.)62(النورأيناءسى

المسبح:و!ال.ونجزالميعلاسترىالطقالنافلرالبدهعالموجدعنعارالاَب

)63(.غاكاكمالسماوىأيوكملكمليغفرغاكاهمللناساغؤوا

كطللعهؤقالالمحلكئ.3أ!نا!ونثالبنؤنفسهخصلمفهو

,ilالمقرؤالصروفةللبنؤ!رضهملمحى)،6(الير"أثهكممنمش

للصالحر،.

....ALاللهأيناء!لا:أحباى!ا:الحوارسنمْصصفىالتلمطمموحناقال

بارلهكموالمنلاش!رىanنأيوك.لدندئصدخكلكردمى!كلنكلما-

ررلاوفى!معفىنثشسواأفىحوفىن!ممعلرفىممكنفلا!لتوض!لالهة

فنىلترأما.أحرهماشرفواند6مهممم6مولدق.لباسمروالكىنرا!3

روىالدىنالوك.!شاءفىولىأككيىوصلثاثكواظقمصعك!ىنل!خلسلى

16،6ضى(علامةلشاءح!!كفى i.

تهلمنخرحتلأش!رتىلصمايحمهـلهلوكلاكر3لهمنت!)!وحافىرز)61(

42.لم8(واتسه

و.ددىأوداععىأو،انكلىلن!طلحد!ردنثكم)أفسىا!درسد!نىور)62(

ثيلأى،!ريكلامأحدلاكر3.و!لهالمح!وتفى!ركلهلسللأوللاعالد

فىزومحملألكمضركا*ممككورانلاللحدحاافيءعلىللهفنىكىالأمررمد

.n:لمه5.لرلى...فىخررالآد(طظلملأ

:Orكنونالىلأ.لسلرىأرو!أ!نالكم!تنررلا!ملبكلفزعي!ن!له)ضفىوز

.16،هالم6صعز!كههلضأروكممملا!نفرر!ملنلر

ورحا!طود(!مومهوتعراللهيأ-شا3،للههؤللحعتولشيرحا!ىرز)64(
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كالبنؤالمسح!خمس!فىلهميقمPJيافعةللنصارىيموفلم"65(يلىلك

كانمن!)نوالاسنقامةيالطاعةالبنؤهلهمحنالإمحيلىع!!وحاوقد.فا.سلأ

الأرلىرسالهشالثاكالنصلنىنقال.لهاكصلحلمالطاعلأصشحرفا

زرعهأنأحلمنال!طيعكللمكعالىاللهمنولدمئكلأن)اعلموا

أ!ناءنيئوسدا)6،((اللهصمولؤلأْ!صأنكسطعفلا.فطلاثت

فالمس!ح.اللهمنهوفلسالهرلاسلصفكل.الئهاطىأيناءشالله

كعالىاللهيفدمةعققوا"المالحشاللهعادمنالمفرثقوسثرقبلهوالأنبطء

للمسهحم!،فلاك!ئرظالتسهةهد.علههمالبرأنىالل!اناللق)يهاوسارصا

فيها.جمزعلى

ك!نهدالروحان"الرومطكالىرمالتهفىعالمحمالرسولفولىوقال

أش!اونال*6"أكفاوركهفإنناأيناركمااد)ذ.لعالىاللهأيناءأظلأرواحنا

هن!كانان:كعضهمتالوكعالى،)68(اللهأيناءهمرروركمرجمىان:ضا

ونفراالأرفى*وافى!نن!كلم.االسمهةمد.أحقفالمسلرنصعطالكلام

لهموضرعواكوحمد.منوعلصوهمكعالىاللهطاعةشأرشدوهمساوالأمالبرا!ا

ماهم.ؤثفهم!الحمنالملمونأفادهمالبر*!ارجاءومحقأحكامهش

اللهروحأنكحالىالله!لأنكمدملمرنل!النواحىلبضرسلا!هفىوفال

)96(.لكموالآخر!دنهافىفالكمحالة

صكور(ررأ!ههررلىاللهأولا،لنلافىلأحم!يط)لأرلىروحنار!ةلىوز)65(

t"O(سلنولاسىتكتروعهلأنحىلاشللكمنصلؤعرمنص،بص!

.139،01لأولى!وحار!ة(طاسو3الله!vitكهلا.للهشسلؤلأت

لد،احاور،فانالرلاىعاكا.الله،لادالالأرواحاكلهدكثنسه)د3لص)67(

1618!17.رو!ةالع..حهءوو،لودالله

.91لم8رو!ا(!لهاب!اءحلاديمتع*لضة!ارلأدافص6(له

وممرسنموأحمرضم!كشاىاللهقلكالىللهعل(كمفيكم)فص)96(

.sinكرركوص2ضح!ا(لىومركرفىيهالهم
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وكون.معهموأسيضهماحلأداقالالله"نالاصةرسالتهفىرقال

أبن.وهدا7()ْولبناتالبنيئكمشلةلىوكونونالاهالهم

ستىوكالالبنؤهد.نىالملةمنأح!امبا!نالمسهحأنلدعلموالنصارى

البركةيلاررمعلمكمصا،لفقالواثطرسالىطعواالرلهاجهاة)إنإ!بلهفى

الجز،.دوثونأشحاوالبنرنكاطرسنغالسضالنهمالمسعحأخيردمنمم،فقال

موراوهذ.)71(ومحككىوأدنطمافخدتحد.حوتفأولالبرإلىاذهي

السمواتفىالذىأيانا!ا)وس.كلامط.ط!هاالمس!حانالنصارىزعم

!كونكذلكالسماءفىكما"72"مثكلتك!كرنملكركك!الىاسكقدس

تحيكماعليناماوجبنواكفرالهومفىتوكاخزناقنا.الأرف!وجهعلى

اصدلكإذالشرر.منبحناولكنقباربكدخلتاولاالناأخطألمنننفرأن

)73(.آمى(الأورإلىوالملك،القو4

كقمم-!اموولةالظاهرمتروكةلأيواالسمواتفىالذىأيانا،نقوله

ايرراةنىيرصفنال-ندوسالسمواتنىاسكالدى74(-أ،نا!اكغدور

لهاكناولساينهأخا.سى!قد،)75(علكنريىاللههـ!اثنىين!ام!لأخهه

2ضىء(كلىعلى!تاثرالرليتولوطات!نشلىلكوشدر!مأثامموممود)ابص)07(

kلم6.18سكور

ورنىاأسوت!طرساى!رسن!أخلوداللنقممكلوأممنريىحلم)ولافص)71(

كنلميسك.كطنطداقلاسعضهلحتدخلظا.ثلين!ل.ل!رسئسلكم

لأعالي.من!طرسلهقال.لأ،ليمنلمضمينل!ثلألالحايةلأرنيملوك!اخلى

كقولسكةعدولد!راىافمي!نر3*ومنإحبررلنردفإفاسلهفال

:24لم17ض(رفكفىوأصمنط.اشاراكدظطقحتوشىعلطأولالطلع

!ع!رر!ة.شسلاطة(س!ثكالكردجلة)72(

2.المار!ا،9،13لم6ضىراجع)73(

VU)لخ!ولملآ.منسلامطةالحلة

92.لم4ككرسن(ش،طهكنمالله)دوتدا!هلظريى!سشل!4كوراذكرت)75(
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للاثتعنمرنىالذ!نأت!ملسنملاخؤ3(!توازفىوتال)76،الحققةعلى

له.مديرايرلمد7(ولالأرفرلأهلوصالفرعرنأثاو!ل!أمامكمقشالله

لهم.قالكط.!امدلرنااىأيت)97(!اللمسهحقرلوفيالتلامعذوكان

ورعونوكانوا8،يلسهح)ْمديركمف!نالأرفىوحهعلىمديرالكملالدعرا

)81(.الممبركصشونلبنابلاطسالر*ضهدكما"يا(المهـح!ديالرس

يلرسكقولىنهوعنه-فلكصح3نكا(ثتلرثهالمسعحقالفإذا

فىالنصارىعنودثمحلوطلا.كلألكلطرسكلامطوقولأت!اللمسح

فىطهمإلاوإفمكىلفصالاولاساولرنعراهموكنغصم-المسحينر6دعؤ

ة(.المسع)2ينؤ

اللهكأيؤالاصرولملك!امىلأخههررصدأثو6هليمرشال

لنىمناب!ههدوأرلادوثاؤاريلكبثؤالاللهالمسغلنؤوهل؟للمسيح

الفلهمة.والكيالنرراافىحكىكما؟آكم

ياحسانه.امزلخعزال!د.كؤولطفالمنفيهوالأليكانولما

زكتلماوالمس!ح،لعالىاللهمنالالاكنحفيالمعالىِوهد.لامتمل!المنفضل

مماوهذا.الرليمحنلإتيداسمقعوزفد.حسن.الوسالطدرفلمروحانعته

جلالق!همإذ.السلاآمحلههمنهإطلاكاصحإفيع!لانفا!هد.حملقعش

كعالىءوالسرولالزوجهةصالمتخله،الهحضهايأير8الطك!ثارأنمحنمزوعلا

هط.ش!طل!رهنكشما)76(

وور*.ص!ةلصلاالأ3(

ملو!النر!ر3ألأحم!بىفدومر.!لهعطليىر!ص!لسنلآد)فص)78(

،*9لكرقسر(JIكلعلىj-Wهكل 8 R.

ا)4.فلاطةريع)97(

اضىصاو!اسواحدسل!كملأدحمدىنلاللمراا!رأط)!قبرور!08(

789.يىا78ص)طرس(طهللأم!مى!يفى.هرصيفملرصثهريحع)81(

!مر!لأ.!صلثرصنطن)82(

http://www.al-maktabeh.com



السمعوهرضىءكمثلهلهىالعد؟"83".الحارتمماسةص3الفد

البعمز،8(.

الخالف.النجاحاىسميهفىالمفتقرالجناحالمهغومهرالاثنكانولما

!بحلم،الجسهمسنهالمندى.السمبزا!يى-الهلكاتدركsiمن

التوراةفضحفم.النأرلكلدا!ولوالمفإنالعبد.صالاينثاسمالوسحفد.

iفلكعلىل4ماالمزاصروفى.والإبحبل (. *AلابحبلIخالشهالىناعتهمن

اللهعبادمنالصلحاءمنكمؤصاثاركيلالبنؤ!ذ.المسيحيخصعىلم

.ماقلنا.عح!علمالنصارىمنأنصففمنوأولمله

فلماللهأيناهجمعأنمزمعاكانالمسهحإن))بح!لهفىكوحنانالنقد

.3الاكل!اسامموعاص!همطهلحهم)مرائلينىفس!رفلك)86(علىمدر

فىلامولونالنصارىثالفمااؤؤيعقوبعلىالبنرإطلاقلبتوإذا

)87(.الأبناءمنغيزعلىالمز!ةفله.ككر،اللهاكنيحقوبوص)حلفهم

وحه.اينهوهوداؤوكدلك

ا!نالمسهحأنتحالىاللهعنأخبرجبرررإن)المحملهفىلرقاوقال

أفا3فىثدلكولهجواجبولإلطنسبهاابىنبتهنبؤصلا،اودلله"

خلفهقبل!هااللهسا.دسحيةعنرغبواكيف.داؤابنالمسبحوحق:وفالوا

مكتوفدلاسهط.سهمنلهدجبلحاأعلم)86"أ03جبرللسانعلى

!ررلأ.شطتلا)دح(<.Wلأ83(

الررى.حمؤصر113يةص)84(

3-A(C:OjابمرصVAV , /.% -A , MY . Yllيرحا4هلم5شد)محهلىrim.

سوتأنمزىسحأنناالاللكفىللكترلاكلاانا.ثل،..!وحافىكر)86(

52.الماورحا(را!دالىيلكرتئ!لها!ا.ل!حلضطلأ،عنولسىلأم!.عن

.لطيسلوفىومو)الألهار،اورولفى)87(

(M)هـسد!دعىاللىوا!نظاكوفى)ملافعلالها9لمحمم!3ينرىالملاكأنلوظذكر

32.الملولأأكطداؤكرساللهلرلي

"لهأ.الخ!رولفى)98(
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الم!حعهو!علىzvaكاليفى،!ى.داودلنAألاص-لاعاماللاين

اليال!.منامنحمةشرامد

منالممأخرونيهايتلىممامعافقكانواوكلامط.المسهحأنواملم

أمكلهقهل)فاالناسعلىكثكلمحال!لهسوع)!نمامنىفال.النصارى

دلاصدإلىيد.أو4دم؟)خو!ىوكأأىمنئئلكللبرنكيالباليلاخوتك

فهوالسمواتفىالذىأ!كشيث!صغمنركل!)خرلىأسمولاءوقال

(.")0وأىوأخىأخى

اللف!النصارىحملفإن.وأخناأمانبعلهله!ساللهالمطبعفسى

فىالحملكسنحلكمافإنه.والأيو8ال!نولنندفىذلكلزمهمذلكطى

النفعمنكنال)مر!لينىمنرجللأنهاللهعلىفأولىالظامرعلىالتلامط

النر.شيخزينالطوالصرر

أى3لآكنلمإذا:لهمفلناأدؤفمنأبلهكنلمإذا:قالوافإن

خلتإذالمسيحوكذلك،نلنا.أعجوكةآث!اللهخلق:نالوافإنأأيؤفمن

اثتدأرقد.صروفوكاسللوالدكرصنالحهوانمناللهخلقوكمأليممرمن

!فؤلشملىنجوالمس!ح.ثعكروناللهآكاتلانأىئالكرصيأصشالعالم

الهوثية.يلفظ!كبعهاإلاشهاللفدهلهكص!ررلمصبق

ترولخافرافلمافحلؤذنبعلىإمرليلينىممدداللهإن:أضصاوقال

رلالصرف.الهنايوجهكرأقبل.عالناكرأكلااللهمدعلمفىنالواالعقوية

أنتولكن!رفهفلم،إسرائبل!درامهمفأما.أيرناالرديمونأنتعنارحنك

)19(.!كونحنارحشاكاربأثونا

كلعؤافىطابنخلرطوتمواقد!اعؤأمهإررمالحمم!كل!و-لرصفىش)09،

له.للنعلوندلا،-.كلوكأفىطالئ!رعارمر3لاعدفىعز!*لكولى4ت!

سغشلأد.لاطر!اىطر!للا!د.!س4ءصد03يرس3وشلىًصمن

14605.الم2س(.وأىو(صمرأضموكفى*ىاىمث!مة

من-كطلع)!علئ!ابحا8للرحة!لالينللرليشرمراامر!لنىاثلا"حمر)19(
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)29(والاستمطافالتودد،ليمنوالآلي،لاثنالنسمبةجحل،!)نما

ابأضنجاءولمما،ذلكنىالإطلايالمتقسئ!ربكنلمنلهدالهوالخدمة

فىلهممقهلالمحمحةملاثستهممعلأنفسهموتم!و!زكهةنخرااضحملؤ

لفظتاوأما.للذرأثعسدأالاعلاقفرم)39"رلد(مناللهالظما)ال!كلالكاب

اللفظنانرهثانيالامتنانالع!دولإحسان،للط!المحىفالرب.والر-الأد

النقهيدجهلأطىلكنوكوصعاكلوزاصىالآ!منالحفمحقفىكستحملان

ريا.لهسوالقمoرالمدالمعلمدأنكنمهدالقوآكتيوهذ.لاطلاقجهةلاعلى

أمأ"ت!للأرل!.لرصاللاممحلطقالوقدوول.منزلهرب!رطأنكما

فأجرل.اللهقلأ!ىكل!نطّلقم)49(ردي

رثهمركطوالحماراقتنا.منالثورفعر)السلاممحلهالنيىأشهاوتال

!ارلي:للملكولرط!لرا!متالالواراوفى)15(إصكل(بنوذلك!رفولم

للملائكةالتمهدعدمعلىمتفقونوالنصارىرنحن)69(.عبدكمنزلإلىمل

)تومواالحدثوفى-والخطابالكلاآفىالاجلال)79"أرادد)نما

.9(لسيدكم(ده

وصاحكأحلكرنهروحمريىبكيخرلكلن.وسكت!سكمكنشويكلصوك!

اور،!ارليلت.إصرالهللمر،لمدلايرس!رخالملداثوظ!تنبن.امتنحتدرى

.16،اهلم63انطاسئمهلأ"نلىوب

والمطن!.)رالاش!طك4فى)29(

11.ألأيلرمودصحد)39(

136.،لممداحد)49(

!نهم(.فلاص.!رففلاير!هلأما.داليسلفووررل!!ر!)النررلنص519(

3.لم1أثط

يوحههرس!لاصنالهاآنالر!ال!بن-لى-إ!)!الوروصفىرزبص)69(

:1الم9دكلرطكما...!أرافلاوعاعهدكما!تيىمهلا!هذىوتلىلأرضإلى

نط*(.فىج!ذلكأراكا!)ناايهدوركةني)79(

22.سلد*كصلم،4،لم8،5الم4الظرى)89(
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مسلماير!د)99"لنرعود(إلهاجعلتك)لمرصىاللهكرل.التوراةوفى

اللهتالصنطنهفىوجمةلساْفىلثنةنكىوقدوفيها!ه.ومحكماعله

ينىبلغوهولبلغهأنآمركأنانببالكوجحلتهلهارونرباجعلنكقد)كعالى

شىءذلكإنما.لهمرداجعلنكند.للمسهحاللهيفلولما()َيل(سرك1

رئةصنزلةضزلنهو-)ن.كاربللمسهحيرسنقول.النصارى!رله

.أخا.سصىمحمبلغاوامزاللهصميلغالمسهحانحهثمنلهارونمرس

ومرالآلهةجماعةنىاللهآتا)والفما"لنالئانىالمزمورفىداؤفال

كلكمالملاءولنى-!هةإنكمقلتالاإسرثهللنىمن!اير!نف

تدعرن()101(.

علىرياشحطعلىسلالاناالملك)فص!ؤيرس!حقفىالمزامهروفى

عد)اذكرنىللسلامىفالوفد.لأ!رمموالمدثرعلهمالفبمير!دn-0ت(

م!هتفؤعل!كسهلفلكمحرفتفإفاعلكرالقهممدثركأىا(رثك()3ْ

جم.كسركيفرثاوالهاوصفتالم!حلسبةمنالنصارىيه

وكليررا")َر"المسيحجلالله)ن)ا()4ْالصغاشعونتالوتد

اللهإن)ايرراأكترلنهوجعللمح!ةركاكانرل6إإليهكد!رأصهـاثه

!رجلنرعرر(يهاطك".،الزىصنرنىوؤ

AAا(.لهلكودوالتفالككوفىرمو.!كلسكلمومو)طروفىصفىلؤ)001(

.1:2لم7!رج(لط..كودTعردوصرودلنرمحرديها!حك"لا.،161!سج

الرسل!وكاحمددو!وفىفلىشلمن.كلكماللىوحوممةالكمظت)"الهـص)101(

6.لم82مرستطوفى(

محلىسا.ممىفأطلامهلبصلطكلرسل.نطهيللك)وكليرصصفىدد)201(

5011.21مزممه...-،,fitطى,-wثنه - .V

!سد.حدمن2،لارتمص)301(

14.لم2علرملأعزفىواؤمركطكرس؟يهصص!را-،401(

ا!ا!صدخؤالدىطاكلهىحكل!لهلنإعرالهـل!تحىنيا)!دم)501(

36-لم2الرسلاصلىوصه

ء.-

http://www.al-maktabeh.com



)1ْ6(.(والالفرعونريالهارونموسجعل

ان)الإمحيلوفىا()7ْ(للملكريا!ار!وسفإن)المزاميروفى

منعنرلفعةكطولنى)سلمانوعنا(.)8ْأرثاكلا(ئدموامن!كلالكلالي

الاعر:قال.لهالمديون!د9انماا()9ْر-إلىرب

ومحرعزح!ثث!معدنورل!واكهكد6رلييوماواهلكن

الئاعر:فال.المالككمعنىلالهلأيكونوفد

11(.ا)ولا"اكهةوأعل!ا

منهوويتال.عيهواعتمدتا"فزعتاىنلانالىالتولقال

كامدثرأمرنا.وريدكارىثطرسففول.يهه!هدفلمفمحعرتإفافيالهت

هذ.محلىمحمرل'M'إله!وللأ!سمىوكلدمحبلالعدراءان)أشععاوفرل

فىففازظاهرماعلىلعستالألوهمةيأنلابحبلى!وضاص!رحوفد.ا!امل

وكاولواالهؤثهنأحاطتيأررشلملحماناطرانفىيرعض)إبحعله

منحساناأعمايهأركمفقالنفوسنا!ليحنىمتىوقالوالسرجمؤال!إر6

أ8ت!مالأنكفيجمك)نمافقالواكرجموفىالأعم!أجلأفمن.اللهعند

12(

كلعلىوملطاتعلىصطاأفد)!لهالاننلادمعرفىفى!وسفصفىوزا(

21..المءه!ه(

لنحشايى)حراريحدلهانتدابون!يمثها!ثمنى"للحكمم!!رأ4طتا(

اللىىالتكمن!لأ!ناوملا!!دى!صالتلملاليو!ع!شلمررخلى

2:27.االم5عثى،،طمثد.منسند

الفص.هلاعلىانفلما(

الت.محلىكفلىا(

لتلح!وكأوو"أفىلآلهةفأعباصصراسحباءصرو!)الهتا(

)المأ.8ملالوبلسلا64.-يلو!فككنخلاهـكص

اسهو!عواناودلدعلال!واءط.ألهةدنهالههدطكلرمن)انطفىوؤا(

.3:34االملرنا،23لم1شى،،1لم7أضحاض!اللهشش!زىصلاسلهلَ
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أدىناصسكمفىمكترياهذاأليىيسوعنقالإلاهانغسكجعلتإذاإنان

لكونألهةلأولثكقيلفإذا)113(كدعون(الحلاءوشوآله!إنكملكمفلت

هأنقرلونكيفالعالمإلىوأرسلهاللهL.A;فالدىكدهماللهكلمة

اطلاقهاوأقالظامرمتروكةالألو!يأنوالمسهح!رحنااعنرففتثد.ثالحجارا

صرحفقد.إصر6ثهلكىشوالمدونوالحكماءالحلماءعلىكإطلا!اعله

اوللمإلىوأرسله!زأىفدمهاللهوانفعهحالأاللهويساللههولسيأنه

والرسولالمرُعِللاعدالنصارىحهلةكقرلاللههونلركانالرسلمنكغيز

.والمفذسوالمقذِس

وعهئىالكنعاصةيقص!المس!حريوسةعلىالنصارىاسننهدوقد

الأولالرشفىوع!نهمالغرمملامكانفللكككرولمماصؤا"وأط)"االز

صنيوسفاخؤيأنكمطقالنورا)انطههوالدلطبرهمواىظمثهمعلى

يومف2ولادومنئاآإفراان،الترر"تالتولدلكفدصهوللبينلهسدواعرفؤ

ا".)'%(عليهمنكرولمسفXأصمصريعقرليلبدهماسجدا

!نهواولملألأف!علىلل!كةسجداولوطا3!يرا)نالتورااقاكوقد

.)111(ذلك(عن

المؤحدل......صيملارر!نىلحلنىكشىكرعركلا)يرحافيلد،113(

لسيدحدأ!ص!ككمعةبهوأسلاكع.(مثمم!جؤحلؤأ!نا

لأ!لثلحسنمح!للأطنرعكتقللبنالهؤ!الهرحرنلىنهاع!ل

طرسكم"فىمحطيىكلرمأحاكلم.الهاننككييسلاوأتظلك.ثد!

.rA-MI-سحلهة..،يكمفت

2.ممه2الم15عحمقيثلثما!انى!(!)114(

ناومووعهكرى*أطنكنالملرسضتثلالا!!لزنح!ةعنشوليمحلت)115(

ا!و-لمرسماصئكهتههصورسديرحمهط3،يصللكلرلىتدسه
12.لم48لكرتلأرض،

لكلظمال!يومنوفىرولللا4!فاولطركهه،رلعرزورمعلطلاور!كسية)116،

ة2.3الم8لكالأركل..-(اىوسبلتسشلاضلمركض

طسافى-رروركلاساءطوأيى)فماءالمحلا.لؤلرطلبزوطسط
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نلمسازفههاليدفنلهمأرنرفىنرماساوم!سامم)نأينحاوفالت

جاءتومنحانهة..يسضكحلقهمفطل1"*امرفىسجلألهمحى!كلمهم

التلاطفسأله!جهافلمعلههاكعطففعسىرثكأظافيثهاايتىانوقالت

فحاءت)سرأب!لينىصنالضالةللخرافلاأرسللمنقالحاجتها!ضىأن

ررخذأنيجعدي!نقالأعنى،رليوقاكلهوصدتإسر!لينىمنالمرأأ

الفتاتشلكلأممف!اواملاليكارل!نعمفقاكلملا-قمطىالنينخبر

أرتمايكون(ماننكظملأضالطفضكلى'OVرمر*من!سقطالذى

ككرولمكا!ثويةخاطتهالنصارىقالا".ولاالسامحةللكمنايتهاذثفى

الننخزيوخلىأنيجديسالسلامطهثفولهفلكعلىو!ستدلعليها

ثليلؤنكخبزأالشغاءرصكدلابهفارسسفقد.للكلاليفيحطى

لاسحطللحظماءوتالالمديرأ3لهالرليسنىفىض!وقدوالتجوزالتوسععلى

قضثهمومةوأكامنهافلكلهظهرولما،حاجتهالفضاءاستعطافهصقامفى

أولأعلمهعدمعلىولوهلا،سانهاطمهأولألمدأقالماوقالحاجنها

البو!ة.علىملهلومذا.لا!الهوظهوز

وكهحهالهحرالىركلامد.!سوعخرج)مرتىق!:لكدكلمآخروجه

فكاناللهالنهوأنتوشولونعليهحمونرزفحلواأعلأعمفأيرأكثصجمع

غهفهىوكهفالمهح!نههلمقاللهمنالملالانلوككا"وفنهرمم)91كهاهم

علاحمدفي،ون!لأرعياى!رءوحمدلاتحطهطفملررو!فل!ا!وأ!

2لم91لك!دكا.سأيى ، I.

فىاكلhاللهشرصألتمهدىاسشا)لإهـ!نلأواحتينىيغعرحبص)117(

3لمرافتم.صكلاكدفنحىصكقيزمطيصلاسع.صكاءفن!ررلأيننل

!6133،7.صث.(لغىلإلأنىثسيوسد

28.:2الم15س.ضيهلشكاعاثمصلأرلاحعا(اله

ومنلعلهلصحعولحهلهرالىللامحك!كوع)فمصرفصضفىوز)911(

سن!دلازمهينلتلالح!فتاللآزفي،.....عروصأروحمةوشيررضومناليهؤ".

كللطسهعلههونعحىك!شضغىندكلالأثهلا*احؤكىالجحليعمنز

الله.اينأتيكتعلةوصرختلهخرتنالرحهناالنهضةوالأرراح.ثاهفههش

713:12.ستى.لارووعلنمحهرارأرصامم
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نلو.دالإسكالأعلانينانىياممانوالأمرالقشوثالدينلترحاءرفد

الوحهدصكنههملم!وححدااللهاثنأفتكنيرجمعوهمقولهمكان

وأفي!اؤاثنهوالمس!ح"فىتلوتاقال.)ذالا!سلنصطالفة!)نما.كلاهم

،السلام!هحبر"ينطاد)ؤنكا"2)ْد(ثاوههjكرسعلىكجلسهالرلي

ا!ؤخونامننهاممإنساابصارىتالنإننرله،لا!حسنمماكاهمنلذلك

!ىونزللعنى)نطأله،محموا!م!قلنا.قنله!رمرنكانراافىيهكطنرارافي

كعاطيأ!اتورطكمالدىالعدسمنولخلهصالكميارالعقتلالأرن!

أفنصفؤالتيشخوفاولخرارى!سننر!وفلكعلىددمأفترونه.الضثة

صاءمحنكلاوحادالمنولملراللهكا!لقد.الأ!ر!واتيوالجهللالندآ

لمنسالغلأ)121(غدهمكاتالبنو،ونسطفهاممكعفقلتفإن.السبيل

لربهن:تلنا.عللهممن)122(أيرأهم5لاسماالصالحىاللهمحما*شكان

وىلى!الممه

لاينعلطلأنده!.أنمنهمواطكمندمةنسطمنهمكهملم)م!

وطامم.زجرممفلالكصةنسبلأالطق!سهؤوللىاللهلأ

!طيةاليبه

فىوالمدحالتزكعةمنهمإنمافهمالحقعقةلدادةمنهممافهم!سدسنا

اللهوجهإلايزلمومومافعلعلىجرArنلكنكانيمأسدا.مامقاكلة

ولاشكورأ.جراءمن!ملاير!د

.،o Vضحهلئاكوط.ول!دسةوحد"لألك!ا!3لالطفياللاكلها)شدهص

كرصالإله!ر!رسههلم!الصلىواثنسا!كرAملا.كلرمولتالنارلللن

.Ty.r.ا1يي.ء(لوظ!اؤ

)ظول.كثت!طةفى"121(

!راحم!.صلاصاا!وولش)122(
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فىللضيافةأ!اإلىدحهلمانمحبلايناالسلامعله!وسىصعدظوقال

)123(أجرأ.الصروف!الناعطىلانأخذاناماسقىمقاثلة

2خر.ليع

نيرأعله!د.فهفعكسرعالىيهكى!شىلهمنكلكان)نالولقا

فالنصارى)"12(.كلذاكنطقرنرلاكدمحهمكثهرممفكاقاللهأنتلهفهنولون

طرسيهضهدسالرنانهدفقد.ميله!رس!رنابحهلهعنمعرضرنالآن

و)ينساعةالمحجزات!)!ارالآ،تفعلمنكثرطايهودمنخ!نحةكانولو

وصانالامحللنصنهاهمانسال.!اأ0مرعلىوالطآالخاعىفىفحلها

.ثاؤاثنلأيقرلحى!!لل(.

ثنداؤينالمسيحكسوعصلا،)هلاامجهلهسرفىمتىقالوتد

ذلكعناللهلعالى.زعمهمعلىزنللكمحلهمالصاثقوهر(.)125(يراهم

علرأك!رأ.

نجرمنمولؤأملشم)نكاهزالحكل!ركعلىصاعشونايلنإن

مرادنا،لاصلمففدثذلك.لالقولونفبم)فا3لاؤينواطنالوردونفكيفألي

إلىلإذاننلأالنر!ف.!ريفونهةد!نر!فنسبة:نسهتانالنبة:فلنا

فالمسغ.سلبهأصلهرأى.والدهولدشنسبةوانا!ة.أصلههوالذىوالد.

نسلمنوداودداؤنبيلمنالمسهحأآمد!لأنانلألةالنبةداؤالىمنوب

اجنمعنمساذميالنسبةمد.كانلافا!لراممثنإصضثن!قربينكلؤأ

)فىفالنقدالشرألفظمحنكيهوزتدكانانقالوافإنالضلالمنعله

ظتاشحاءعلىسلىإصاسا!ءله)ستل.مر&كأملا!يورلى)123(

محرتحنفكلالضصمحدوضحاء.ظطلاممثتابرله!يككمرك،(!

2.لنسىهالظ!لر!هالنوآص

(lit)المحكت:وحولهـعومىمحونشأحاكر؟ثسئكات,)لونانى،ز

.4الم4رتا(،المسحالهصفؤلأنمككلود!لممرلىفثهرمماللهاين

2.المضىيكل)125(

63--
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26(

نىابهىد)نماولاهكمدلإهىيعدتالوتد:تلنا)126"وأ!كمأىالىذاب

وردهايهاللهاننولفالمس!ح،والنرىامازلاالحتقة!ع!فدعمنالإبحهل

صا!نكم.ك!اعدلقد.اللههريلتقولونو(نتم

،16،45،4823,92،01102لم5ر!عمىا( 32،،14 ، A، tit9لم
03.لما2+،لم6رلوء12611وصثى

-t%-
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صأب!سغ

خغصبجم!

62!!!إِ

؟؟3!!
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الم!ميحعبوييةعليالاهـلادليل

ندحبىلملكرر*المممدأدىيوخااىالمسهح)كىالمحيلهفىمتيقال

لكمنلتاللىىملىاراجقننالكدكهعلىلضدالجللاليفىالأزشزكركا

تالدم.خفهسبىأقمدأقأستضلاVوشىلوىوهو!مدىشحىأله

ان!نهغىفإنههلىا.لا!محكدعيسرعفق!.منككعمدلدمتاجIلىللسهح

نفسه!ولكىيالعياكاتمنقهدالمحهلاكلتضده)؟(.خركهالبركمل

حب!مافي.الغدمةيو!هملزآ،كعقحدالكليفحبثلفىلأنهيالتعمبد

نقصد،الأمةمنضلهمومنو!عبد.يديطىسدهفىصساوالحرمةمنلبوخا

عامة.شهادةذلكوفى("2(.مثلهالن!اءدلدلم)+كوحاقللأْأملهللتحميد

قولأثلىلككوخاصرحوفدعيوثلآ4طىدللأل!وفلك.،مةللشرفونسبلأ

منى.أترىالمسغ:كقولنقلا.)ذ)محهلهفىكد!دبتقرلأفبطأماونحلا.

سكفحَصح.سوإا"لاين.،!وىأحدهمافاضلنصكوفىألماوالتغضيل

مفامنىدوحاكانتد.اليهكىص!و3.!دولعلىكحدضدفلاوأما.!دعرى

الهنلإمؤمنسعىهلأنأشاله.أمو6له!طأ.أحوالهكملفىوالمسحالمنهخبة

رريه.علىلهنعمد

...فنلت

الأرونمنيسيسلزعمونكماولافلوكلا

الأحسنلالموؤل!كملمزفىللماءو!اج

لبي.ولءأعمدع"لا.حاعنحكل!مىفىور،ك!اوفصر،ص3الرريهلأ!تدنى

رررحصد!هوحلىاء..أحملاملاي!دستورىنىأكوىمريحم!!ليددىودكئ

ضحهيوحاولكن.ضهلخسدورحنايي3لأزييلبيلشكرعحماءحيتثلىونار...القص

لجرمكلالأنهيلاد.اسحلهرتدصفأحمديي!لىواتنك!مدأنمحاجنلاأ!

151مقله..ء(سحورح!لىكلنك!لأنكا % Pr.

رتا3(المسا!وحاش(ظم!لسفاءصالموركمنيشيهلكمكولالألىلوقافىور
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كامسننولصدلهاماما!ومجمل

السكلاالمتاليسىشمشلهمنرمحانالمحه

مصعطكانلمدرصثمكماايا!سىكانفلو

أهلافيومنوورضللاملمنوهو!صاللهنىمن!حسنكانأر

ا!يولين.سهر!سعر*ا!لوقش.ممامل!فهطمله!رفهولارله!حهلأنالنقدى

"لكمنكيلامصدأصأنامقالى.!رننالساثةعاحزعلىدرافعأنأمؤفصارى

الرسىإلط!طجومل.للتكحل!تففال.الدعرىهلأ.الممحيقبلفلم.أنرى

لراضعأحدوهل.البر!ةلرءيالبوتوعلهدهشامدةالنر!فةأدظظهكد..الطهل

لما!حىككدان.كالأسيرلمولاهآرقاعبد.كطوعبد.لراضعكمالله

عحاد.نصحفهلا.سوإمنطىيهدسنر!واضحهوأ3.الإله!عرفكوافع

اطمواوف!فاضرهمالناسفىخطعاآوفاوخالقهملارسممعرنة!ىوأرضدهم

لخلاصكمعنهاخرجلممر3لطنفىصولىمرعهسىمداأناللهرحمكم

ذلك.شوحاشا.ايو،)8،النصارىلحكد.كما

...."وتك

عال!لىلىالقولمنالكرمألىالمسهـحوحاثا

علد!،ء(Jillهو*وماا!رهاتملهمنوحال!

ل!لاطملمسهعنالمهدوفىانةكهجماءتتهـلومن

عاكلرلكيعدوماعاتهالكلاليولثىعدلائى

الرازقواطال!اللهالأامثوىماافىايثولفكهد

هدأ.ولحمالد)وصكررلأئ)3(

!ة.ىط8)بصلركلههكلط)،(

صثشأ.!لهفى)وندكل!سبسطفى)5(

.!!هفىكلا)ؤالوطهفى)6(

%--
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أر.يالأظلكهىيالأقوالسلهسإذالعاد).اناسلحلمسدإنماتاللنإن

ماهمكاشالعباثةلحلموا:تالأنزادهمفما.قبله6العبادكعرفونالناسلكنثم

عئمرللالون.وخمسةعرخمسةأنماهر:ل!عيتولكمن،مالمون

النزالخروصناتوالنوموالشرديا!لالناسلمعلمجاءمل.يمفطال

الماءمنوخرجسدلما!سوع"نالكلامهلاكمامفىفالمقدفيلنجن.الألهعنها

منصوتلاذاحمامةسغةفىلهجاءتاللهروحوننرال!ماءأيوال!لهانفنحت

ن!ادعؤصاعلىلهمدلعللكؤننى!يهصرتالدىالبيباينىاLالس!اء

منلول"صدورأنذلكعلى،الدليل.لضحغهالنفلمداسحةلانسلمقلنا،ألرمبته

تتسنر.أنصبيلهافد.والرالقوىواحتماعالتعصيد.عدالآت!ةالع!مةالآك!مد.

وا!إلاكقلهالمضتالكر.والطقالنف!.الجم!نقلهاحيكشتهر.أنوضها

صوكاالناسماسمعيمد.البهدكيللههوصاغولما.ناقلهوكدبذلكيطلانتبى

رقدالكلمبهفازلفاز.الصوتسعنيىول(كلكانرلو.الحبييأ"السماءمن

دعوىإلاذلكومل.ملاكفىعلىأحدكليسمعهوحرفاسوكاللبارىكبنوا

صلمناولو.إسان!احسنفلا.ومانعلطليىالحعفاوبخرالمحقلكدكلا

فيهفلشطالرعنةفىالروحوكونالسماءأيرابلفحمنذلكسضحصول

اكندائها.أرلذلككونرفد.ورصالتهنبوكهعلىدلتآ؟ذلكيل.للنصارىدلل

كماعبدىصدقنولهمنزلةمنزلا!ؤلأعدكهمكذبخارق!كىانروكفلا

القدسيررحكسدإنه:!رلردة!نهمد!اعحبها!د.ومنقيلمنالمحبماتشأنمو

فه!.حمامةصفةفىالقدسروحجاء.كحمد.ضدانهكقولونلمأعهيلننى

بحسد.يهاما!دا(ضد.)ْفارقت

ررحفرأىلهانتتندلسراترياالماءشللوقةصدسعلتهد)نلامىفىدو،)7(

.صررتيهالدىالبىا!ىموتثلاهلاالراتشتJ,..4و!اLجمابلنلزلالله

دلرر(.شل"نا!يورلأفى،8(

!طة(.-لى-وعط.كل،رلكا!الخورلأفى)9(

عسسأ.كلة!د.حصاطشلسمحدمالح!د)نولهورصد)01(
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...وتلت

ردميمانمحلىفدلولأالهجاءتاممحثهاطارت

علي!عمهدل!بحلتندالها!فطىالمدحمفام

ثاود)19"،اين!وسفداينكدصسنةدحئصمزمنيلغأنهذلكررركد

كعدإلاالمسهحرسىالتدسورحأكدوصاابع!اركما.اننحلهممالنطيدعولم

.!نإزاءتطلقلمروحوأما.كبهملذلكلئه!دكماالتعميد

رلكمنالفدسرىلؤلهأل!كعالىقالالسلامعلهجبرمملعلىكطلقا-

فىسهد.عندلهوكىير.صفافىحملهكدلأمهألىوكانا"،ط!ا)2

واشئر.يدلكنز13(رسونطارصفة

عفاا،11(والملاككةالىترم،رومممزصلكاكونكاز2-

يصلالالزمانقبةلك)!صفعلمرسالتوراةكفرلوالحكمةالحلمسنى3-

رالحلم()15،.الحكملأروحممهاللىى

ر!!ل!ا،.لرمنال!حثلالر-عن،و!سالولكالآثمىروح!نى4-

الروحفنسةولها.مرمااىالمسالةر3مدكقريممر.عنالكنا*سمش5-

اللهقضهيوعصا.اللهركلموس)إناقوراةنىكقولهم.ملكنسبةاللهالى

يىالمفدس!تهى!تىواورشلبماللهخباءالنسبةفى!تالأ!دوقبة

ا!!ركانطملىومرصةللاشنحولهكدكعاكدأا،رلم!هفىتالو"5مكدا)91(

2313لودارحثنللأفىرشالاين...مالىاثن!وسف ik3.!ا

(IV)ر3)201(.بيحم!أمنص!ا

.<W,carمحلطريا!!ضلظرلاولدرحنرلىلهلأشتقد!ارت)وافامتيك!لذكر

.69)17لم3مىحمدنمه،الدىلحيانىمرناللاطاالسراتشوصرت

38.ألال!هاحمؤ)14(

س!رال!ص!ر!ملاممللينالتلو!حم!ءعمح)وككممارونككلصفىور)15(

.مرصضالسمنايم!للثويههوال!ص4لم!؟!ىطروله!-

85.،لأ"ءلإص!حمؤ()16
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طكه.ير!د(*ا(إليهحماءتاللهروح،ونطرشىوتول.13(الله

إجمهفىلوتافولثياوالتأصدri),ط.فىلنزالمسح6مساواعلىوالدليل

(JUنه(ممالدىالفدسوحرحطالسطوىأ!حم)نلنلا!ط.سوع'O"وفىأ

الروحمنعبهمافبضحىقومكعنرجلااخعرصبحيىلموسالله)تالالتوراة

قمتواروحهصعليهمفأفان!ففعلال!نسيهطلقلضكفحملواعل!كالتى

الفتىملىامنلرأضملالملك)كرلكوسفحقفىالنرراةوفى2(.لساحهأ)ْ

دانحال()2"علىحلتاللهروح"نوصعاضه)21(.حالاوطعزاللهروحالذى

كانموصلأنالندس(+2(رل!منخاثمهروشعامنلالماكرفىمومى"نوفيها

كلد.لرتفىذكرنامنىالمسعاصتوىفقد-رأسهعلى!د.وضعتد

()ء2(..مهـرح3ال!نر)وأ!دالكا-منالمسلمشحقوفى-)!2(الروح

فيماحلولهعنفافهرجوابهولاءفىاحالأروحلولمن!هأجيتمفما

ملفولونكانإن.لكمالولقلنا،اللهروحللمسبحالآيةالرحتالوافإن.لدعرنه

(Yا)كصاالهندىاللهرحهالإطم؟كروتد.ر!بدول3التدالهدمحرأئتوزل!!ةأسالهي

ذلكسللوتوفالق)!اريي!رجمحرحكئشها.المرر!سئلأصورهلمن

شعد(!ارحطمةنلدلأمنل!لهررعفر!لهالقنتقد)د)ذالممواشمتىفىرز1

13.الماوظ(سلؤللد!الغلى!دار3السبشلا-الل!للأس)نكمبص)91(

:.Y)لدسيشرع!مييول!)سرل!لهىرجلاشسحئكاحممعلوسالرب)نتال

وآحدشناكمحكرلكلم2لان!رل.معكناكففنوالإحطعصةإلىيهموللوصند

.rutاممداطم!ارلضعلهـكلدىا!رح

لكوناللمهرحفههرجلامداشلعد)مللحدنلىلنرعرنلمرولهـسئعرفىيما)21(

الألهةررحتولدىلمهىططللامركمماصهالذىطلدت!اصدخل)أخهرا،رلم)22(

*.i!ألمالالندوسن،

كيةيدمأعيهصمىرنعإذحكحةلرحلمثلاقدككسندال!كضعالتتحةفى)23

كو!ثة.شطءطةالح!لة،28(

2ر3ألأبر.(2)5 Vاولثلا.مرزمن

-71-
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خروف"نهالمسعحفىيوخانالوفد!ا.لارل!مخةالبارىذاتمارتفقد

منزمواذولد-لانسبةطكنسهةنسبهُفغد(!2(اللهحمل"نهودار2((داالله

أحد.كفوألهكنولموالولدولوالدوالحسد.ا!وحعنسبحانه

المغيعنىوهوأشحالؤفىاللهقالإعطهمناننىلفصلفىمىتال

عل!روحىواضعأناتسلهاركاحتالد!وحبيمىاصلفهتالذىفتاىهدا

2(.الؤررإليالأمرلدعو

مأمرراودعنهأشعمالسانعلىمجى.وحبعا.مصطفىعبدااللهسا.للت

أملطىالاستثهادصعرضفىعتىفلك!زنههاء.19منكير،أموأالأميدعؤ

التر!لومحكم.الإمجيل!كلانرفقدالن!ر.كوسفالغحاريلينسب!ث2(الفسادفى

لاالولد.والخادمالعبدهروالنتىوموسىكداؤ.لأمنهداجماوجله.تهعبؤعلى

فنهانهعبى!لراصم)نموسقرلمنهاالأولالسفرفىالنوراةمنعلطرالدلل

ال!وسفىرجلاومارعرولمانيةللاملةركانرالررو.أخهاينلخلاص

لمأولاد.أنومحلوم.ش)ْمالهوجمهعوماكتهلرطاوخلصنهزمهلوطاأسرالدى

كور.Jjt.iArصلغوا

الملكيارق"نياعرراينآلمحاقصةفىالتوراةمنالراثعالسفرفىصسونال

2الئماضرالطر.سطنممأكرئ!الرص!سوسله،26 ، 16 rfl18لما11،3لما

!وحاالحبهاضةممرفعلدىاللهحلسانت!متحلاالطيوعئن!ر!وحالمفى"الئد)9*2(

فى!!سرتاثللبىووءمحهتهلالدىهومدا)نلاشيثلنىلراؤ192"ائص

و،ناونبماشى-مشة(طلسوالمرليد!!دواد"
3؟.ااروحا13،

"لظثأ.كرولفر،)92(

لحمة!هول!لاالمترلنظهبهزكى(ظ.!أ!لراسع)ظحاتكلوينشرفىورد،.!(

الىصحطالىوبممر3وعدموللاعلههموش.ثكالىوبحمعرول!ا!ة

!اوالى(رنلروامحهأ!ا(عاهلوطاوصرحعلأسلاككلر!ثرحع-دسثيضال

4:16لكون NIIN.

http://www.al-maktabeh.com



()31(كانهوع!قانهراكباوسارمناوفمات!دإمرك!لعلىل!دعر!عامإليأرسل

منأخروافخرصه!ماالنوراةيهضهدتكما.المطحالحبدهرنالفنى،ممالهكهأى

الرلد.هرالفقأنفىالنصارى

علىمررنعه،تبلكهامه!دالمسيح"نالامجهلمندلكطى

صت"؟ىمنجزءافأطحمؤآطحامنكدكمهلياخبانوكلالكلاط.منجماعة

(+(.الحلش!دوشيثاش

ثعالىونوله.يوينعخادطلفكاها)،ىكىمومىقالثمادالرورالكمال!رفى

ننسهإلي)ضافنهلل.ر!صهدعواهمفىلهمعكذليخاى()هى)هداأشهانبؤفى

مقولوالمس!حفثللطلىفاللهكدا."أشلألارحيىخاىهلافقال،الملك)ضاف!

فىأصمالرقاحكىرتدسعد..واللهمكرمعبدوهو.مالكهواللهاللهفنىفهو.له

اللهأقدعالىاللهعلىالثناءيحدلهاقالتهممافكان!وحناأمرأتلما!كم"نإبحيله

عبد..ثرثدننا.(ل!3(إسرجملوعضدصفراالأغنياءرردالخراتمنالجياعاشبع

ذلكوفىالولد.علىالفتىحملمنيهملعلفواطدملكؤعليها.منفقوجموءلته

صلو!ممنالأولىالساعةفىكلرونإز.دينهملمشالمخوككذبأماتمهمعلىؤ

رفىءالخلاصالىالكلالداعىالرحمةالكنبرالروح!هلالصالحالإله)المسغ

ضميذاهرله....تاللا!ريغط!امرسلا!ي)فدكلوؤولدعر(!Jللا)!مرلي)31(

مدالىوالن!حلىنالآن.ضابلىم!مP'??الأوحهفقتدموذامصرمنعرجند

f.6:لم22عدد(النمي

النبررلأ.شسا!صض،)شالعلاضي)32(

دالحدلىنلطدىالا!حيوحاJA4kL-,الضةراجع)33(

06.مهدرعحمدكلصءألأ)34(

1شىاثلفىرازبصلل)35، I؟4الم42لىوازيطفىول!ص18لم.

crvالىكللألهمطص.لملهروصرلخهج.لر!لذ!لحظم!ع)صلأتلوفا)!هللىلؤ

فلرس.واصهظثمىصعالف!برلأد.لطريىلأحمه!حيدtشدفافهو.أمنهالنماع

؟طتلومم.لفكريلستكهروث!تثلراس.تؤعغ.ثقؤللا!نذحمهلجهلاليورحشه

)سرل!لعطمد.نلفنفطء19وعرلىع!اشلبعأضغيلاسذ!.ورنعالكرلىعنلأمحزاء

لطكررحمثه(خا.
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!كمالاله6)!او!لدالالئةالساعاوفى!نا(للمس!حنسحديناالحر)!عالواع!لاأ

الذىال!قلاله)المسعحثينهملسعهحةوفى(!الرحمةأيرل!لناافتحىالحدراء

وفلك.كفرهملولمنسعلىممافلكوخمبرضع،كلرخلقالعو!لأيتت!له

أعلمأكهم.اصطفتالدكلاكاىهلااللهعنالمسححرارىشففولرلهتافيزل!ر

:النصارىفصحيولىقال،قدالعبركية.صلاكرج،مصطفىصاوكونهمنهيه

أحيارنارلسالرسولههداالى)ارروااثلأيةرسايهنىتالى.مطوقمبدالمسبح)ن

منأفضل!رأ"لهأحوالهجمىفىموسىمثلخلغهغدمنالموتمنكسوع

5.(لهموسى

السلاأْعدالمسعييوحمهسرل!رعليل!س!.محلأآشحتل!!*للحس!!،

فلك.!مودلىوي!!ا!ارسة.!اكىييلأطعطراولغثه

يخحل!هء!درعنلرلككئرلمثملا،..يلحعهاملاطط!ىيلأ!روش

شضشةلإ،لأم!تلكعنا.صالس!لصواسا.للسعللسهدلعل!للم!تي!ش

نها,-1,!+أكل!لشالمعىوصرنهاييلكهنهةعلىلاسلرمىلصلا8.كأكلىكيسد

-لرزى-ادعهرطليلضمتالصخحمدلأدلحفهنة.يىصاكرليولإخرلملوضعيى

كزكهلطللىكري!كلض!ىلأصطءشوهىV(I-لماالونا)ويعلرححة.لا-!لى

الآ-ف!ح!واانليىلمن!نرو3لألهمللثنرلرميمنط!ر3!منضلاعنلصلا8.حئ

حكل!!اخهم...لا.ي!

فعخلواروعمو+كما-دهالئكلوسلئ،لفثعهروضعطيطاعحرصو!

اسننرخحى.دردفولئ!تد!عرلأرقاتهدر!فدوت.صدؤ!اك300عل!لوتلا

ناللاللمكشضلأدي؟كرما.علراتصععلى!+ر-ع!ىىWtM"aسع

و!اكسةالال!ةسنه!لأللاتوالسرلللولصفول!وأ!روليسل!علر!)"رث

سضيحرصلاطت!لهلىلمف6صلاءالنبر(ثر8صلاح!جومنوكمحة

!اكلحلىاكىكا-3للاء(1-47ا6،المكئصللآديل!وطكه!لأ)ريع

س!منىر!حةيركامنل!للااوصحمعالحغلاكرطىلوضعنههلشثاسلصلرن

الننؤصلأ!ة)ريعوا!لطلصلواتمليصلصثك!رلقلا!ضلوكل!ض،.
.moy-ty'صمئللؤفى.للش!لأطالفاكل

لاطوالسماللأسموكلركاءالن!مردلإعوررلم)منلطرمنيىلر!افىلدول3(

ورظصصكلاكحاهكاملللىىأصاكوحلا.صرملد-ك!ةوركىاحرفارسرل

كرشكركشلالتسق!لوكلسسكرشررلعلاصب!طالأ!ثه.ص

،3.الم3عد!نال!
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لاكمرالملكسعنىذلكنلنا.مركمإلىألتاهاوكلشهاللهروحإنهتالرافإن

لم.طنمنلإنسانأودداخل!آ3خلقمنأيضاالريزالكتاليمافىعلهلمل

اول+.باضافتهروعهمنلههودفخسوا..3مهيئماءمنسلاللأمنس!لهجعل

نحيففيها.لاروحالبارىذاتدالاطرتفعهاملكإضافةلآدمكإضاخهلل!سبح

!ولونفك!ف.ماكدعوننفيالىما!دعونا!فقد.ا!نىاوملعبدىهداكقرلون

يللحىليتالآلبةالروحأنزعممنملىككروفيلمق!لهملمعبدىمدا

موإذ.منهأفضلالابحيلة2كنههالأنهزكطاء.ثن!حىعمد.الدىلأمنا"هى

وصرا.سيداننأدم.أمهيطنفىالقدسروحمنامتلأ!ذى

خصراولاكتهـاولرلاكربلا!كلكانهنايوحناإنإبحهلكمنىوفلنم

اللهإلىالدعاءإلىالمسهحنبلاننهضوأنه4(.الإيل)ْجلؤسوىولاطض!عسكرا

الروحكثهنلمالمسعحوأمامحمد)81(.!منالم!حعسدحثىالخلقوعمد.!طلى

كليل.وأسنا"شخه!وحا!دعَلى،2"(عمزمنصظالثلات!دإلاقولكمفى

الطحام.ننسوكناولالدعواترحضر+8"زعمكمفىالخمر،ضر!راللحمالخبز

هد!نهدفلككلعبها"!(.كنكرفلممنفالللاملاقهصتهدهناامر!عليهوصت

ول.6،7السطازحؤ)93(

فىترزىيلنىصيةلأعاالشهرري!(عنالإ"لإلسلا()حلؤالأسلفى4(،0

ظحماكرد)؟لهصنالهشأنسنا!رحازممطج!ليرحشدلكوزرند6.المصتى

!اء14لمارتاالفل!(لمرىمنستل!ا!سنرس.وسكرألائرليوخصراالر!هآأما

لاصزشكعحاءالألأأكلك)وفيقىلهذكررصشى:131317إكلههنىضلهظ!،41(

9.لما,Aeن(الأزلىورحاشو!مدالل

:21.24منالآ،ت!التلإ!حفىلركاذلكركر)2،(

ثرلي،لهلواما.المطالطوكفيشصهااك!رلأللحللهدكسةوالر!لأكلضهة+4(

كلا؟كاول)3لألأح!لفيمدرد!و-؟لكعنكزمهولش-الهـمرىيز3كماالنر،

كىحىالكرصةصنجأثرليلايىلكملرللأئ.ر!سومايطكممدرعدوار!رشكر

.2هلما4وسفي92لم26مقوألن!راول17122(رنااللهطكرت

)ذخاطاكاتالمدلهنةفيامرأ،ادا!االن!نأحدضحانةفىكينالمسعحلنلرتافىوز4()4

حطرر+شندصهضدوولنتطهي.كارددحا"تلن!ستنىنكى؟ملت

رناكدحمارلدهنهطلدبوضلرأصهاسرثم!وكالتكالدى!دصهولا!مأت
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فلاعلهها.اللهصلراتالرحليئحالصماوصننم!لىالأمركانالأ.إبحيلكم

النساءكلدلمكحى-حقفىعىالمعقول.و!د.منهأفضلياْصثدخفاء

منود!اوعموراومعداOنقاليساددهالعزنرالكتابصرحوفد.مئله

الحالم!.رليمناثناءكلذاوناهيكالصافى،)."

4(حطمةدصفةفىاليهجاءتقدالرأندزعمو2ألستمأ!مادقوللم

.الجهاتفىوكننلتآخراوفرعتحعزأوشغلت،قدرماركمنهاضكلهانعرف

ففدالمبوثملآ.!لفطمحارضالينو)لفظدمالقد3.كهكعالىمخلوقصفةرفلك

يعد.جماءرمنفبلهكانسن!ةالحبؤفىوسوا.مافد.راخنارعبدأ*!(اللهسا.

مدحاءده)نساالروحإنرمرا.القدسروحمنتجسد)نهمزمولرنلماعجبا.

يلتالقدسلار،حفلكفبلكانفقد.عمؤمنسهل!بن!الوغالتحمط

كلمةأكهرتالعواءجطوخطرنداؤاثنوكازالنباريوسضاينكسمؤكانوا

اللهوَللى.لإلهمشطكايجحلو.أن"*44Wيتولونإن!واصمشلغي-

كيرأ.علوايفولرنعما

إلىالمسهحنسبواأنهم.ل!ادهومنمنه!ح!عىررعليليلأض28-

المئيلانمناللاصالىرافنتاز.تعبؤعلىدليلوفمهأجناد.بعضطيقمالا

لربقنه.

أنتكنتإنلهرقالل!جرلهالبطةإلىوأخرجهالمسهح!سإآخدص:!

يالحزوحمد.ليىأنهمكرب)نهالمسعحفتالخبزاكصرالجازلهد.نقلاللهاين

طىافامهحتىثهومضى!طجىفأخد.!للهشلخرجيكلم!يلالأفانحيا

إنأطكهوأ*لالىكلهمداوئالالمالمممالكجمع،أرا.الأرف!فىجبلأعلى

اسى.إلهكللر-مكرلينجده،ضالانعنىاض-مظلواحدةسإةلىس!ت

عصل!."من93ص!ا)45(

دارلااللهدلمحفراىلهالقضقدالسرات)د)ظيهس!دشة؟كز!منىاكلفىدؤ)46(

16.لم3ضىوكماعد(صا!ضل

وورلأ.شططاللالالفط)47(

الكهد،حمدمن5ر43)48(حؤ

7-حملأ

http://www.al-maktabeh.com



هاهنامن!حوقال.ايعكلجاحعلىرأ!ا!"!للرفمضاعد.وحد.وله

!ورحلكلالرحىخمحملكمحكط!ن!كلسلل!صكرببلأأضل.إلى

وجاصتوكركه.!دلسفمض.الهكالرليلا!ربلمخساومكتوىالمسهحفقال

أضكا"(.وحاعلحالعهاررمادحنفلكضدالم!ح3وداتحرمهملامملأ

لهوثهـة.دمر-المسهحطىضامذوسالفصلأطىذكرالر،ىصنى!ذا

.!كراآو؟!ثهاللهأول!اهمملصلما.يلاا!امكلكلحهمنبهؤ،ما.البثريةواقسقار

تيأ!كمألم.!رصالسراصلاالالو!فرض3البصلا.!كلفيمولاهمالىكقطعون

نىالمعطىيهأد!ماالخواردصرفحل.(.لر!حى)ْ!دوىكيف.عمرانالن

علىمحرراكيفالحبمكلوالحجي!اد.مز!دلنلكوصيثىالصع،!.(النقل

!هللشيللاجعلوانقدو!محيه!ستحهلهجؤاللعى،جعلراالضطفمظمه

كازشنى!همادهنلاصعلال!لان+.".منولهاللهأعاتوقدسلطنا.

فسكوفىضى.كلرخالق.!لفزعمهمفىومولهالبزكوعهفكيت.لأز!ان

لهصحوررنىطلاحوالشهطان!د..نىس(رالمغرالهعلاصعاكزهداعن

فالوافإ3.)ماثهفىوصكن!انكامحدالهأوخالقيهلومخ!قلأس!أمو.ينررر.

كرخال!4لهلأنولوفىاذ!مؤللأشهموخالفواضرحارفكوافقدصنوىألافي

يله.الر!م!ؤطوأسطرق

وثلأا!ة.العلمىالفضيحةنهى!انسافي!دا"لمخلأقا"أ"قلأواو)ن

12الموصتىاا:اضىيثهللراءمنلاعطحكسمهانى!!تيلحىسبتضة،6،(

لملطةلهداوومش!لحنلرميحدنك)وكلارلهلمنعهته!هسلاآعداموسى4ذلؤ)05(

خروحملمدالحلر(لحهدكلمكللرحمشعلىفكي.مإنر-خبزأولم!ثل

!هررلأ.عن)!ميعرعة)!سعالأصلنى)51(

ثنطدصصرخاشوسنلسرئولدلا)منلدضهـلأللل!زولمرخهطهدا52()

أح!دومد22!ق!ركوصلم9729،لحعرفىث!رى!ه!3شكلاماالا

ال!هول!ه.كح!رر4فط)53(2
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،رد!راليطن،4.(سحبهشكلملكوتثمد.الدىالأزلىالإلهأنرهوالكبرى

القدمالرديفحلوا.لهيس!أنفلمع.سل!لأنهعلهواصتولىاحطمهعلهوجرت

واطصأن.وشمعجاعالمسيحلدبتوقد.الرجيمالضيطانيدفىالعنىوالأله

النر.يرالعلهواحررتوالضرر.النفعوناله.وجزع

كنلمقلنا:.لاموكهناصر"رنعلىدخلتإنماالنقثنىهد.،لالوا!

14طريلالنقضط.!ضحىلاموتصقمضالاسو!اللونهولىالاعَاد

المسيحكانرتد.!تولمرماتكجعولمنجاعلالهفالالواحدرالمثىوا!ا.ككا

فلامعنىقهلهكهولاتحاديعدOurفإن.لآكحىعوارضددركهالاعادقبل

وصلى.الطعامثاولا*لهت،)فا.المعنىعنساذجةمحرد!سمهةمرلللاعاد.

معلاكبتوالثطانلأنا،.سثرعلىالعيوتفىأرثىفقدلأحمكاموالزم.رصام

و!أصالأكباع.منححلهلنرو!نهفى!قدفهمئيلحكهف.الملكرجؤ

ء(اعبد("ْوحد.،وللهفرلالنصارىدسحل.الأكناععاكثه3مرالدىله!السض

ممسىمقدولييسوعأنواعدمالأضداد.فهوففىولانفراد.الوحدةلطهليتفقد

لانكارمانجلها.الواو!اءظبت

خبرالهؤملكسمرؤ)سعمنىقال.عبرثيع!2!غ!علي5-3ليل

وقدمحهكحملالقوىومذ.الأمراتثقمنتاميوخالرىلغلمانهنظليسرع

فىرنمتلمافلكعالهتشًتلماهي!!الاثنارأمهوأعلىالسحنفىقتلهكان

كانالذىالموضعشفرج!مصايه!سوعوأضرؤا!لامهلىفب!اء.لهصلوحملس

منفر*5(.في

.

مرطالنلعهفقال.كوعسر!حر!!رسسعلونتزلك،فيصفىوؤ)56،

يو!امكندكلاحمرشفلا.!وات4سلولدلكلأمركصلاأندللسلا.!رحا

لدلاوللاتولكلا!حالأ9.أخطلخسيرأ6!وط(كلمنسشضوطر!،وثصه

مولدلأصالملم.كىشلعسمكلالأ..الضمنحلىت!لهلنأررولا.لكككود

طلبت!عالىضرعدلممن.يورسنرلرس!فىم!وثطائرضتمروس
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اللهمندالبمثرىولدنىايننبازكطينكحىوموالمسدالىكانوقد

تبلالتحميدرفدولىنرمارره(أوأضهركسن!الم!هحمنفاكبروهوكعالى!ه(

فى6لغماسهالىكهرون(الماء!ْفى!ماشغسىوالتحمد.المسغرعمدالم!بح

للحلا.!وحارل!لجىعلىملاناالطيتلأتامهاصطتتتدكت!انهى!ا.!

فى!رحارأسوتطعفل!ص.للرمحهراحمكن!سميكلمنولكنلللكنفتم

لحددولرانخد،كلاط.أصا.ا!4بمتلصطاى2ؤطكلعلىناحررا!لشق

علاءمرنعيىصةفىصكصلأصرفكرومصعنلطكع،وأعرر.كرا3.رحدؤ

.،13الما4سللل!هأشم!لاو!حزلحرمفعشر،!

امرليفىصلىومرتمميلح!،مما)تد"صنيلحلأىتد!3.ثعر!عرحطا)57(

93.عر&"!صلئصوباوحرراوصااللهصيكلطسمتاسصطرك!لهل

2(.يى8ْشلأل!لاصطح)ر!عورمكضلرلأيكلفيرؤذ

وزكطلملكعرحتمىمىلأظولومنلإصلا3فى*ف!مغطحلرسلنلاوللهه(

26.الملو!ئ

لحاطهل!الحهؤمحر!لدما.طمةطكفىولإ!رلطرمرللتلرلمللا!نسلحمى)56(

ولاسح0204،12،لم26،403،)عرللشلك!منلفهمكماراسنحلوما

رحمةوحمحلهالطتىملاثينىالححاءولما،لها9صد،22:،،المها26،7ا*ا15

ر،صسلأ9ملاأللش!ديئعوكل<ruvس،12891)مىاد!هةلكلصطئ

ضكمكللمتدالر!لاي!ستلوتدرملمه.يالم!لطحملاماكللدددصل!ل!صلرى

الهدناليؤ!الاءكردوالملولم*2الركللش.اع!لررحضلراصليحدآطى

السلاوحم513!وحاللطكرت!دضلا!رل!و!روحدلا.منلاكلللاكلا!االهح

نل،الضدلى.والروحولإ!نلآ*،لإسنلوتمماللمفى!غحاتللاتلمسدك!ى

مقثقعىوالرلمحولإلئلآمىلصوص!و3لأمو!لملراحمع)فمهواللمحلحد

يلوت.علىولاكرلفلثد"كل!رضالهثن!ةلأحرئل!دوشلحمكرلاكرر92لم28

وا!ى!قدس!!غنا-الروحىللهلا.-!لللاددحتجمغ!سا،"وكط

سهصغومرالل!.نلف!صرلكبافىلن!لعلا،وممللك.الم!ةلهلاوضر&

لكامن!وصلةلاالحصلا)صاءرلاس...للحكةفىولرصه!!نىو!ور!ةللهكى

للكهنة.ضش.ومرلاهللرصللحلاصسالمسحلأ3و!..

لىسو!ةخنمالمحتدثهنلصوهو.يلغلسا!رديوللةص!ررطملا

المحالهدانممطلأله.ول!رنبةوكرنحةالمحو!ه!ككو3وطولهلإ!لافىرالنهكالش

المحثدصعحيمكلىاثه.لأز!رنىمحلا.لرعلىحساسلأثيهالتصر3علههحل

الىالساطمحنمرنىمريوونلأفىلأ.السمؤش!وءكرطىالش!تومر!المرو3.

-ادؤنك.لر!شالمفدسالمرونالكع!للتوتدعمل!.*لدعلىطت
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.رلىلأكم!ب(q!"ا(:إ!)بهىءس33"!ا"ا)*!اثهيمولس!لم"

!،سعيe،ول!ميس-ممهيبهي-سيمميبهيبمبر
--?Q?MfA%IXA)سم-برأحم!رع8-،د

++ثم+عيص()1+،*!بهى!هحمإلم"د!(8!)1+*ص

ءولصجبملا،ص!بمبر،6+؟جضَ+!!ماحمىكيكا3-ء-

ولحمممم-(لم!ج!!3+ءولنهعر!بهوبهر!.!*إ،3.سأحصي

جمى-3صا-!-يلا+كاع!مم!ج!حصي.--!
ء+"!!ا.مهصحمي8!+كا.+*كصإبهيإحملاحملا-!

-بهى؟6!++حميجم!،ثبمبرمم!،كا-عكا.م!*حمبم
-بمi*اكt!جلا،*3جيءس3!يممم.!ل!+كاع

،صawwpo'ypwءكاحمم3-!ول-؟دلأجى'Mr̀."بر!

برءبهلا،*.كي

+إ"!لم*3برك!برد؟له-كس3صيكا+به!ثمولكاحمىبه!بهر؟

!كا!لأسس،ك!بر3بهمولس!سثابيبرءءول!ر-!ير!ي!

!اءكا3دداسس!مكاصبم-.كاحيلهلا*بهبهر!.*-

ثبم؟+"ثىممم!ء.ثلا!ىءبرثيبمثم++حمىبر
.()!!م!عي.يي!؟حيبرعالىثبمء.+حى3ثى"*"!لا

eبم"ء.م!هم؟ولس!عم.بر!ه!يىعبه!حملا!.ههم
ممبمصجم!بهلايممحم!جم!سولء...+3كم3سمصيحصي.-

كاكبيبهم؟ض؟حم!مء.-عيء!مم!ثه!ثهي+بلمثهه!؟ممى
!بسبمع.."به!بر!مممبنحمي!همثي؟عما-برك!?مميم!!م!

.minحهبمحم!*في!ل!+*،يىحمم!rmًبر rirهيصممعبهم!
برصحم!+3-*كىي.-3*كحبم--ء.ممهـجصيبر3"
*مممبهيكاس!رحممما+36جمم*.بهس،بر6عسب!

.بهبم"به!بمعبمكح!بهرء!ثمي.؟كمهىبركا--+ثي
+ك!بههم+بربر-ممحيس-ك!كممبهىبهبمور+-ءكباء،

،،،،حمحكيمبم+؟+را!3*ث!اج!.+يمث!ا!ىكا!!م!ي3؟.+ء

+ا!سحصي.ممهبم+ا++ثماءولجسكا*لمعهلاصار!برثهي

)".(لىمم!،1!.

*يهلأجمبم!بر!ا.ءبهمبم؟!ا!هيم.دبم!!3مصي!بمكبمثما
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وقعمندمه2!نضنلملمقصودها.رافمأْرأتإذالصيط"يالنماسنتلهلمفاعيفله

رسىاليهؤمقللةنفنللأزلأخدلاللطوكثحنىاللهحركحتىالأرفىإلي

كادخى!فنىفلمالدمكنهف!حتىفهملايكفأنهعهد.اللهوأعلىذرارممهم

وينمهالتانا*لا!عو!رلياباسعلىالمسحأمراضنطفحثكشأصلهم)62(.

؟لقمطابلامطو(خزالنبؤأعلاآفىلاشركهما!وحناالناسضبههلانما.خلف

كت!اصط.المملوماتجمحعالماكونأنجيوالرليلهعلم.أنقبل

مدعقيالمسحوخجخلي(+6(منيعلمال!السمواتأعلى"ىالأرضن

وهلاالضرر.كوقععدالحنرلحأبوفلكالأشرار.منح!راالاشار!لراالأخبار.

فىولا.منامهوسرمحلومركبنهفىننصاذلكول!سكة)64"الحيؤملىدلعلكله

لىفرهيخفنكملمامنكمإففرتقالى!ثموصإلىلرىل!.واستسلامه!وكله

حىالمرطنسعدسيرامنكانوماالمرمل!()ء6(.منوجحلنىحكمارلى

محنال!نفةنفسهإخناءاصننركانرند6(.لأضراركعنالنارفىورصتهاستتر

:23(.2.لماYأع)حاال!ؤ،كله!ه=

كأ!رططايمررآو!لغحىالوصلة!تظلالأ،لىاكنهرنلىأ!ملرس!ؤ؟3الرا

النرىستتلملل!دىمنكهراسرفىالطرفدملكهرسطك3والملكالههؤ

آا.،شةطضلنيىكونحةكطثرطكدكىسلكىأحهعمرعاضروطفافريى

(1201صالى101مي.شالمفلسل!لي)ناسى

؟17(.لم9ا،ل!فىالكللمحابفىلدثلمالمااثمس!.ال!-فى!ند"لحت)62(

ر3)14(.سكحدصممةص+،(

!ولأ)محؤثه(.)،6(ئ

21.الثصاء+حمد،65(

!اعلدد!مللهملركلألا.كلاولتدالكرد.نىللهصنسضلأ*كدالأحد)66(

سةلأ!الدكررلأمرروصدحلا.هدىفيدرصهحللا3لحدمياءشالئيهد.

ولمليسكلفيلإكهإفىنثلؤلفرنررلرطىعدوسلماللهصلىمر؟للمطكل

رلمظسللرحملرعراكزلمصللحبرةلاللهألحهد!الصاأمحدولدل!مزص

سطولأآ.لركةكطلطءدطاوتمت.!يطأوطه!.لل!دسوا!ررشاللاالسص

لدىلصلهدشحماالندكمتلى!ةك!ا"لص.تفىالنمروسفهشلن

!هابحت!درل!!ثحهللاصولمنكيوتماللةوالدزياله!لىومو3نهم!موآ.

ال!عركلاللا!دلأءوء.لرع!ثمص!لىسرد6وركلكرJوأ.سيرالئو(

لطحمه!نولىإراولرفىسا)فىمىدالىجمرؤاللبني!ر-ا؟اللهسزتدكصرؤ"لا
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مرفدهش!ور.وكرعد،االندو2لارفىكفا!ملقنلهاجمعواحهثالفحار.أعق

أفضلعالهوكانالنرالي!6".رروسمعلىووضعأمينهمكزفلمعليهمفظهر

يمهكارأو.يكنهمنزلإلىاخمقارغعرمنضضه)ضاءعلىقادراوالسلامالصلاأ

والمرسل!.الأنصاءمنقلهمنصننعلى.ا!المناوللسترولكن

أذلاءوقومههووكانفرعونعلىدخلا%كانالسلامعلبهموسىضلفإن

.الحاجاتذوىلضرعوشمرعونالآ،تيلاءمنيممانزلرنعنىالطثلبمرنله

لنjudةال!اكولهلمولاهفرعرنمنخوفهضكالمالهحصلفلكإنحاتلنا

نىنكان،("-وأرىاسعمعكمااس!خالات!.!الميأولنمداينرط

وكاق.!يهطكلاء8ششهدا.حاخوفهمافرالو!رىكسمعلمنالئهؤعقام

ننا..حولىلمحةكلالحرسأقام.والتمكين1لضمولا.منا!صوصالمرصلينسيد

9،،لأالماسمنيعصمكواللهةمولا،إلعهأ،حىخى.عداهمحوم!نخونا

السنلىكرواولىكلةوحمعلرومالم!جؤوأ!د.ملطتحمهسهف!لشاللهلالامحز3!

04(.)ا!وورصكحم!روللهالملهامياللهوكلط

فلغد)!راصألنصرأسا-شحهاوكاتالمحاركيحنىفىاضغلتكىلأطةص)67(

فيكهاوقىلرليشحتةأعدصونكلرفزؤنىرطممهللهسلىلرسرلاشمد!

رص،الأقلاللهولكئرعتيز)رملوتلحلياللهنطوزو!اعلمهمعاؤالنر،وحؤ

ovطئ!شالطنر!لىلوصصلاحم!اد.أمةعررلترمالهضل!لةفىفلكو!ل

وكلعداللهعلىارسطخيرلكو-.الرروسوأ،ار!رفىوأن!لأرحامولخعالمدلمحع

لا!صور(فهمفلنهلخدممذاعنهمومنطاكسنكلمش)j?حعدناكعالىاللهثدوفرلومر

رد3.على!راليوكعر!دالنومعلى!نوم!لهفي9.سسرر

.45-46!حمد6(له

!تملىوطممحد"اللهسلىنوهلكور.يفنامألط!كلورلىا!امالموكت!في،96(

مونصوأءكلااعد!ه.لزىش4س,ع،عدىصالركلاليحرص!اداعواط.

حررك!سطرنرؤلىله!كلى)كامةطلي!يارةلككلى.!نلىلمالإلماءال!در

ولA10دا!تو!صروفىكممملىترهكالواألهم6.ك؟لكوعرأصنركارفىعلههام!د

لأع!ا".شارطكاكقشورمدودل!ملوسلر3اولنل

فككد)ذاحىصمومنررطلنخعيةناممرادرلهمحدكولرفكضهمل!ثنلؤكل

من،سدلهف!لمأساكهشأحدعدكودثود*الههففأعدامراى".لومهنىكلم

=)،61Jال!ق!وظ4..منالفنونع.الفضشنىالدتاللآنسكسك
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والقطي.الععدكهدفهنمرفالحسعيالحفهططىواحمدالحراسفصرف

وحريه.سلمهسفىوح!له)ْالثيلأنكيلمن.أمناوحفظهاللهكلاءةفىفصار

أ!ينعلىنالويدا.لقلهغدالحماةيحرفىفكون.أعدلهمن!ز4لاضف

وسلمعالهاللهصلىاللهيرسرلالقخاالرلحسحمىاأكناكهاللهرضىطالب

أوياءعلى.والإحسانلألفضلالأمانعممئمشه)إى!اكانساشظوكان

و!ممعمهملاعولىسهاو!اء!كلالقرآنمحكمفىعليهوأترل.الرحمن

وفىالدطاطحاافىالهكرىلهم.كللونوكالواأعلواالدكغ.!حزلرن

الأله!خكلاار.!بريةلربالصرر!ةطى،للايعمهوالأشنالخوفالآخر8،)2ى

منوالملالك!سدالرمحدوكسحةعهاد.نوقالقاهرهواذ.خليقتهمن

ممفثهكي.

الأرنىش4رهـوصرالباادوأيلفراعاتكلالسلاآعلهعوصلىرحموقد

-!ع.ص!فرولممبالؤعرطوخلالحمالفة

لندى،شسكو!لهرسالتهلمتلطكللمدلأ!كشيهكًاظمايلغ!رس!لط°

رفعفإتلاوراءلى.متطلتلشلا!مةولهت.cIV)الثدهل!ن!ر،النوملالههدىالله

y,ولونع 1jللرادلأدطهمكلنلمارورء*لأىاكباءضيلمنلو!همظؤ!

هلافىالتددضنراددالأداءرلكئ.!مك!ةنىخلكًددالىيمس!وأس!مثط*مم

كسولميلرصوسكش.لحللشرميسنااسهلئالكلصرلا!راوأثمواوا!وانضرواالمحدلا.

2.لملأ،97!8يض!رلأ!ةمد.رولسيعلىللوش!ك!رالن

نلرا.المحكةشوقذل!شلنوللإووكلاحدص)ماشكمنررلصبنفىرز)07(

سلمسهع!ص(إلاللا!لرلىنأملم!طرعلىأعاشاللهل!راء،لإن!!لهكلاصوات

.ههلما8دطرفىط-،في3امهاأع!دومند69دلملى!لى

74.رلملمهلاس!.صس!حلصبن)71(

62،63.64،روليحمؤ)72(

ر133.لر!حد*ش)73(ص

كهلأ.للأم)74(سن

طنلاكلايلرا،كردتدنايهاالمصرعولإيد،.الزولرلكئمصرللركلقيوموالنر!لأ،

ي!كترلمالهؤحنمرصىإكركس!وللأكريرع!فىلزلىكودوقد.!زمننلك

السوى.كوازدلصألنتدانسرفىعودىطنركبصكا،خلسص

-سكادصعدأ.إصكلكو!هم4(لم6الكوفىسطكي!أضلاءغوماكا،ا،الجمالر
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منأطمصصمعالنىالروح*.أفكاتا!م)فىوجنودهفرعونواياد

خه.لمنهلأ،رموا!ادجمتموهاللمس!ح.فإفاا!ىالروح

وحاشااليهؤخلهقدالمسيحانرفلنمالعظثهد.قهرافدسو!اؤممرضعوك!ا

السلامعله33أن،وسدبهقتدهفىعركمصن6مهحهو!ماالاعندارأرثتمدموكلا.

ومومولا..اجمها.صالححمفىجلتمفقدمنله!ندا.etيلمفىكان

اللمع3النسبةت.كفر3فندوحاضا..رحماثا.وظزوحبحه.سفيه

)حطحلاطكعرح)ثهر3وشكعبرا!(كوكهمفى)ثاعاصمتلرايمحواصم!

.2،صهاكص!اليطرسرلع-!مو!رلرميلمرسصص3وكل(الم3

حم!شلهوصلدضلأ!دكلاحملرصرلعطكهبدياللا.نىلأ!رسئطكعج:

ننبؤ!هكنراسردلكنلى)ممعمأعودريةلملصف!دفددممضثمصدرر

ك!)فثو!مسىصطلصضمملكهو!تمملكه.واحتلواافرصفىوف!حؤ

646(،اثمص

ملانعفل!لرسكدفرليسس،كلخايي!لى!مر3لض*عحكهلا)75،
اضرقا3أصئ.صهوشerr،!خالأغروشلمو(نرلفناث!م.كؤ,yص

6*63064.6،هل!راءلإَخنأ.

عر-رقد!عهك!دلأزيياصردلىشح!ل!ور"ل!عركأدحو!عكحة،*،

رص-8()!طحمح!وصصط6،اصطح)فىرروصلي،23كر!لإعطص

01،.)كاحوعبيودردهىسصسوحدل!كدم

الأل!سوليلضرش25يىم!18ملهلألاصحلاحكفرليكمكلن!اؤحروءوكه

هالى.منرصرلكلشا1-اوش

و.كا-Aصفىخداشكلتع!مها!كنرلمس!مضرلاندما"ممد!ى!وش)*،

كىحىكثههحىشكتقدنلاتعريخ!ولمندر!طرالأدعهورلا-شرز

!وححلىصاتكللحتىالحلاآللهاحيهكلاايرسررأكةلند"رنيiللح

موء*سلاالله،كل،3/16يرحالأكمة(لححلالهلكردرو6،سمئكللا!لك

منرر!اللهمحدوأعوز3أظلأاالمحإةفرى2كهررشر&.اللكصوطىصيييلح!ح

الضاكلسيزلأعلهركلمهكر!لهق!لدىالمحمعولىلحفلاءكحتس!عا

ما،ولفىحمصلت)كلى3:22!2(.ررمعةأملا!يوليروللصلأنة(لنلامحن

لأكرلىرصعةالكعهحس!ايبلىشطتالحكا!اي!نطه

3.لمhكىكرسه

!(.)كهك!هر!هفى7(ثه
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ورجشمتواليلاممن،!الفتعللتم.كر!ةوممفكظعمةرلتهصروصسثم

الوول.Aخرىريكم

...ونلت

لاماللعللثموالحهثحالكلعلى!نالكم

اط!،ولمن*دلقولكمملىدلهلمنلمحل

أحي)ولالأولىالر!لةئ!رصوليرل!ق!عبر!يم!!علي2!غردليل4-

المسهحرأسوأ3المحرصكلرأسوي!!رجلالمردرأسلىللمواأنإخوكىيا

و!كهم.لأولسهممغسدونلكعلطرلشاللهوافىسؤوس!مت!(دسالله

لىلالقلنقالالصالحالمعلمأكلاللمس!حرجل)قالمتى2ءأنالليل5!

يالألو!ة4و!نرف!وحدةريه!يفأضاف.رْىالواحد(اللهالالاصالحصاليا.

كانفلروحد..للهوفينضه.عنالصلاحعةنفىإذزأعظمذلكرنىوحد..

وقتصالهبانيوخرولمالتص،روحو؟لاالاَبل!لاصالحوقال!هكليثهناك

الصر(.الأله)الممميحسحهمنى!رلونحيثلهمككليبزلكوفى.الحاجة

لأنه.الإلهضأنماهكداقلنااللهالالاصالحبفولهالمسبحلواضعانماقالوافإذا

الملىوالصفاتوالكر،ء.الحظمةلإلهقأنوالانكسارالنواضعالعبيدشأنكان)قا

ا.لحاءدسانطىطممنأولاؤاللهضدشجاءكتاليفى!لرالثناء.والحمد

والصفحوالمغفؤوالحفووالطميالحؤنفسه!حفإنمالحب!د..كراضعاللهأنالله

والتففل.والإحسانالندؤيا-صندلللعبدالواضعيابمننلكولبس

وسطوله.أرضهمنبهةالطولوعنمخلرفلأ4.صفاتمحنمنؤ!ورالامتان.

!كماله.و!رىكجلالهصالهوننهعن!تىزر

المحمورجلكلراسلنكطسودر!د)ولكنكوركرصأمل!ىلأدلىلر!ةفىوردلأ()6

3.الماكوتوسسه(1مرالمحورا!كو!رطالمرإرلىوأما

الههلىبكرنأعكلصلاح!الموالمحلم(كلالهونلىكعمو!)رإنامقفىلدْ)(8

.91611عع!له(و.وصسيال!أ!صلمالسلدعوىلما)الهضاللأي!
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التطه!احمهعلهنافىنفهعنالملاحةونفىاللهإلالاصعالحللسهحضول

المهحكومو!ناالهارلناسلا3فى!فودودحهثكغرمملوالمنالنصارى

اللىالمسيحكسوعالواحديالر-نوعناماشهمنىولهقولون!دكخلغتمنلاتفهع

"ألنها.منوجهلط-مةRفاددقضدضع(كلوخلق!ر!مكتن!ده

ضاولنلمجاعوندك!كثحر8!حصرش...تال2!خ!ةهـيل6-

فعحبتلوفتهاالرصبتلأيدالىل!رفكلأحرجفق!الررقصرى

وقلتم!كلفهر2!الكملوككلكموو-6!ولفق!صىوقالوا!تلا!ط

ثالومأ،81(.س!مؤص!كلركانلمل!رفىرلتط!الىلليم

ما!صفهكثروماوالعطشلمبىعمنالهثرصارف!اللاآعلهها!ركتهفقد

مد.حفطالرور!ة.منيهماسدصكحالىاللهطممنسقرلمايلك.الإ!يل

عا!ةعنالأحلاملد،ىجملأفالنكو3.الشبلمنرحرسها.لامحيلمنالمواضع

.ولكمهراليا!ينتضآ.الأنا!نكلر

كرسها.زعمكمفىوموال!نحزحال!سىكاخنىكيفلهمفعقلى

ناوكأعلها.دعاولموكمرما،أشعهاثدىوهو!مزكارلييققرأوكيف

الأله.اءزعمتمفلٍاحاعولىهومنخبروناال!هاالنوىسادحتىدع!*ى

)سركيل41ان:!قول!الؤراا.ولاثرمي"لاكلالله،!ولاذلالمحهلكدككم

هرالناسوتافيتلتم!ين،الغنم"أولادثماءولاثر-لهـوآ!حبا!ل.لا!ثل

ا؟واحدا.!نيىوجحلقلةامزعهرضدكمموا،لأعاد..ايطلتمحاعورى

!اوحلم!شطىلش!ضفكلصاع.لل!فةراطيىكلا،س)وفىمىفىلؤ،81،

فى!ظست*ثد.لى!ددوم!كلاكو3لهانضررتاشط.مطلاتصدن!

لهموندكعنأع!ورنى!ةصستكهفطنلموانلكورطرلىظطلكل،

لانالهلاقىلولقملى.!ظلرنحفعلردكح!كوفىwكلكلا*كللدل!

.:22؟ر118مق.كلول!لملؤفى!لو،وكل!ركرر.نىرلع!للط

عد.كفلمهصشركاتكه!ث!)82(

كرلىلمكلملويهما.يلكولألأدلألىلكنلا!صتل!ل!!رلعسشضوز)83(

.iTIO.13سك!م!رممما.3لريرمي
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طهعة!تفإفما*هولطةAالطا*لا.فاسرلطالطبيعلأك!ن!ر!ففثل!

كسبتنر!افما.ذكرنمولى!ثض!للمحكمهاطيياقهةالناسوت

نزىnوهوحاعالدمماهوالمس!حانكولامنىالسفأخبرونا.خعر!الناسوت

الصنينعنعارةوالمس!ح.يسب!هالمماآواسل!ذى،مو.!ركتهفىالنهطنمع

l.لoفا.مسه!فدكملال!ىسرثمالإلسانطهمةاذحمبماوثناصو!ة(!

كا3ن!ذا.عالهالاّناتخولؤوطشههلالحوعالنوللزصكمهكلامناكان

!ننر.لأذىيأب-لا!اذىطؤوسظولى!يو-ع!دان!؟لمسعسعغك!رنلك

النلا.يي

لوطزا؟رو.لدصيمححمنلكفىنيىكر،.!ثزحغلفراط

!العلىومومى88".)رلأالط!ررلقطعلعدالمولىAنإت.لإ!راه!محازفلثله

فقدأ!ت-فلكضلخلواإ!مل!)!،مةهلهمنلا!صودوخلقولا"ول

ضألهو3.أرياليلاصكرمونعيَ!أ!م.آ!لأ3لملكرلت.دعرمم

كفسم!*ل!.فلىالقشمضيي!تشعلممئ3!ركيلرلمل!لرو)،8(

لك!صكضرلىقهـ!لص!س)!ي!صيهـؤ*عحكمالإع!ةمعتلدى.
كلعلىاحللميهكلدنصرمنمن،!ةنطكلتداللص!نومئ!لىكل،من(ولم

026.كةالؤحكهأمحرللهدسطو!م!ك*سلميرطصهنحمل

خله،!ن!لض!ةفىكمهعلىكاللهاصلدللاآع!سصلىكللنر*أضر،ه8(

!مماكللكفرشففلنالكمرفى.مامحممعوللهصافلر!تاضمطر)فدكلحلأ!

لسىحمةلححاتليفى-كطلم*72لهترسقلرثمأ!ممكه!مممللركلللهس

M.'رطكورقىهـقركلفىور o-كوكاص!سف!،موص.!حك)و!لكسىتل

حم!هـ،مىكافتدكمهالمرمىن!.أطريكلميضهاكلىخىعلىمالمئمحلهي

لأركللل!ايينغ!صصا.فف!.طكفىطمدلرليله)نن!هور!وئ21،22.طه

لم!ها.واصكطكمدلرسلر-ن!3كا.سصكر-خهنصدلأركىييظرحم!

!4.المiأععاحضح.ك!هفيصشركهو(مكطهف!د

ندحدط؟لثلزلالىلأرطةا!أفايهىالر-اساون!لر-يي)عرخضدولاولس

؟شايىيهىرلياطونلىلر-يىوصصكللاتلولدطىخورب!ها!عكاك

16"'dua!لمرلدلفسنرححتسطمرتلر-نعلنها...كل!لاتفدحمماك

2،،71179.سعلأروsAكى.ر4بريى
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إليتلاط.معالمسيح)جاء)مجهلهفىصتىنال!عب!ثمتهخهـعي2دليل7-

ولكبيحزنأخدنمأصلىحتىماهنايمكوايمفغالجسمانهةكدسقرلا

ثم.اللبلةهد.سامهرراوجمزلبرسقال3الموتحتىحزبنةنفسىإنولفول

ولىامأسهذاعنىفلتغيركظاعكانإنأبتكاركقرلكعلىوجيعلىخر

أنفدرتممالهمنقالفامافوجلممكلاميد.ألىجاءلم.كإراكتكومنكإرادنى

هذاعنىتغهرأنلشطعلمإنأيت!اوتالرصلىمضىدمساع!.معىل!هررا

أنتكلكممالهمنغالنماطفوجدممأكظوجاءضككفلأممن.أ!يهحىامأس

محاضران!وا.الأولدولكلامهوأعادرصلىصض3واحدةساعهسكسهروا

الاامحيلهمفى!كنلمفلو.الجلالذىكصفاتالغصالهذ.ليئمل.الضلال

،صاهوأ.الأثطنشالنصرانهةك!نفيرالى!قأ.نللحطفالدالكانالفملهدا

أضلمنفسيحانالعبوث!.وعحزالشرلأضعفطىالأدلةأقوىمنشثله

صالم.وأطلمضولهم

وسلمعلهاللهعلىمحمد!مناأطصالمالحقيلسهأنمطءلناعدموا

الأناءمنطائفةياحتفار!ن!دالتوراةومك.الانكالكلالنرددمداصولضو3

فرحونراضونوهمWOالمقريىولأرلياء.والمرسلشالأن!اءمنوذركتهكإثرا!م

أليدصإلقبهحالنزمذاةكرمنعىنحنرفىفنحن!حهمالييانقلابهم

لناقله.سضاوكحسا.الكاسمذاعنىكعيراندستطعلم3إ:قرلهلاسهماالمسغرر،

ق!سألهم.لأرزاقضلألغيد.ومنالاطلان!علىالقاثر!جركيفقاكرأ.عوفقد

ا!،6ياالكنر.علىالاس!ناءعلىأسغاأوالموتجرعاعناما.الحرفيهداسىط

لخلصجاء""كنلوا،(لملليلوطAIL-منامنبلا!لعبحزعتئنفدكان

مرى"التمةفىفىىنكولهي4خلا36لم26لاعطحشإصلنىشامهاالتدة)86(

واكلرأيناللصدَضىحنزلدىريىل!رسسهأخدو؟،خالط!طلغي

36...!.لم32وركلا33...إلخ.لم،1صص

الكرشالحكلورنلاممهء2(7الكونللامعد"ايرلمم!نهلوفاةتصةراجع)87(

مد!3وون!-،3(لم6)كاهليمسسورفاة94(لم33،لكوو!حترليووفاة94َ3(:ا28

)92(.02212)عدللاممحلهه

لخررية.عن)قركلط)ش(الأعلىفه(ط
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الب!يم(فى!.منالكر3!لأمهوشدممالطق

ولدضرنتهملىأ!ضاعاكدالفصلوفىوككاله.لضحثلىسنىفأى

فهطل،الاراكثش!ينفغاكركإراحئمهولكنكإراحلى)ويىقولهومونرسنهم

منصالهمنصيهحcللسةالأص!منىهمتول .جرهرأصه لإمحيلصححوانإفي

وهم9".اراح!ه)ْجوهرمنلراث!هكانت،أ!هجومرمنلوكاناذ.الأمدةأفصرا

علوأكميرأ.كفرهمصالله!طلى!وهرلفطالبارىعلىطلقون

ين!سوعتالامجهلهنيمرتىلناالمسيلإعبرثيةعي2خ!هـليل8-

كلشالآل!أ!ا،فال!لله!لىوجههعلىخركمالموتحتىحزظنفسه

!ملىوجهه!لىخر3اركد!صا!لاكسامنهأسهناحىاخر.كفدردك

هلا.علىكرررجموثةوأىمئول.واللهماللكولله"99(

مرعلىيسوع)ونفالمسهححبيوحانالعيوسِ!!عيأ"دليل*

لانقولونواءلثم""الجبلهداالىسجدواآياءنافيامرإلهفقالتالسمؤآيارش

فسحدرنحئلاكحلمونلماكسطون:أض!سوعيا!ق!المتلىتكىاورشلهم

لنيز.عباتلاجمزىيربشرفالهمحله!ثهدالمسححههيكذا+9"نعلملمن

اضر!صلهالغالالنمارىمعتقدعلىيأمركانولولسرا+.الرسةرلانبتغى

كلشلاسكمىلرحدايثهلملحىلحلأماللهأحيمكما)كهيرحا4محهلفى!ز)86(

كهلمحنحر،لالح!لحد!نالحلأ!يي)كهلله!سللىلأكهـلأدهللالهدكريليهيرش

.21لم4ووحا1هلم4،8هلم9561،5ر،ولو-لأ:لأ1613ورحالحلأ!أ

!و!ة.شحهبرس!!ه)شحملة9()0

دستو-روس-يد3.اللىحىطظ)!راللالحيقدللح*صتىفىوز)19(

و)مهروا.عملانا!كواالمرتحلاحىكةلفىلهمتم!ولص.راكلأسيريوحا

32.3:هلم2049مكئ(يلس!حهصمى!صلىوكلالأرش!ليتللاوخركمم

2.!لم4!وحايثاللصشJ?م?hلبل(هك)صحوائالرر،فى،12(

سطرائ.ولنا!الدَأرىلمهدل!رأ6له)تلأتماستوظممناشص!مدممرخازكر)39(

امر،لأسحلهاق!فط.!سجدلنكغىال!ىالوفعأ!ضيمفىيملقرلوفىوا!العبلمدا

لملمادجدو3!للاَليلهطر3!رضلمرلافىدجلطالافىصدثةtلألهصدتهنى

،91.22لم4ورحا(سي..لماخبىنناطسل!رد.
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ا-بر3ممبم3!كرثىبر!ي؟ء-حميCكا!،ث!ءكاكا!ع

6"ر!!برع،ك!.

،ك!6."يمهكاهـ!كم3مممكا،*+لمأ!جمىض"ط(3لم0جسركا

سءكربهمكبر3حم!ثى!اممهىبهى!م!بههبركها.مميي!هه!
صيع!يم("طا"/1عم"071/!.روالمدبهحبم!ع.ا."روا

3-ثكل،كا-مكلأبر!ص3ا..ه!م!*3333سبرء
لربر!*كبمسبهمحمه.كصجمسى+*!ىيىكا،بهملص*+أ

)،هه3بمعم+كصرحملا-لرثهى3.ممى!ءمم!!مبهما3ع

ول-كىثي.به!ع!3!إد".حمهـصا18""3،"ط/+ة8011-

wo*سمم!ص6"3.ل!ح!673*+سحملا3حمم3كاسبهى
جعى.ثى

جممىحم!عكه!ورrسt-،!م؟بهيع"اثيماله!ممبم!ي-ممم

مح!3كالمث!مم!+جمهيس.ليهربممصيل!هبمبهيجمحمم

،3*.AIL'

ع3!طا--3!لا.ر-جمم؟!حمعيس!ربهي!س!س!لا(
+FOبر!عيميله!به!بم.حممrممعشسمصي!ه!بهر

.ل!3
جهي-سم*يملأعمكلجيص5ممم+لصكي++.حمي+ممم
عي!!%جصرل!بمو3جمم!تى!مكلكيكا،-+!!

!ث3ممبم،؟ثرلص5كهـ*!ىعو3ء)دأرو!-،يي
33!رعلأحميحم!!ي.سبهيول- C5(بر!ممثحيلص!(

،،أ،!ى-،محم+ير.حم

!!ىبههبم.حههعلموعجميبهيم!لبىممهـ6!!ىا+3بههك!!ههغ

جهى!مبمليىع3جم!ثي!مل!"حمبمممىحصي-صثيه!!بهب

جمبملعميم3بم!هىحم!ثيى!كلبهلأ+لمو.-ممبم*،!ر!

33*.!م!بهحمجملأ+!!مصيءعممبمجى"حهى.
حم!!ه!؟بهمبهرعكا!هيم!كمالالأ!ع!ىلههىاعهييلائمع!+حهر

يم+".+لمكا+حمهيولبر33-؟ثىبميه!ءس"ة-
يميم.3مم!3؟حم!عي!3كابر6.حمهىج!.صش
3مم!ا!سعم!م!؟ء!عشيم!!.!يء*ص!!ا
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عندكم.،لمنتصةالجهام!.لكانتصر؟وىكتمفلر.زعمتمكماألهكم

فىكانالمصلوليلهداايرجههداعنوخرونا.كمسوصاهلكالىمىلأنها

طالحاكان"نلصلو))!اأنلكم!كنلممكرهاكانفإنمكرها.أوطثحارلك

صرلفىله)عانةفعلؤوالدى.و!ك!وكمصلبؤاللنالبهؤسمنونراضحافلم

ا!ؤمحلىفثحننوا)!ا.كصلوننهلةلكمنهجواوقدلاصما.صهرقزطليه

عنكم.رفزعاحبكمجمنتزهومافعلوااذكلموكبركوا

حتىالبهؤكدفىرألقا.علهرر،ارد!نى!ذىورطىالأضرطرفاوكدلك

خلاصكم.الىرسيلةفإنهنعلهوصوثواعليهوصلراامدصبزعمكمرصلبؤخملؤ

ركم.يقنلإلاذلكمنلهمرلاخلاصالنبرانكركاتفىاسلافكم)نقلنمإذ

ومد.الأسخررطىياسم!سمحوفيرلاكدروقرلك.نلمنالنصارىفىولر

كلرذاومت!ردلنالاأثونإنأسلؤالدىالظسدلأ!لعلىةوازالمواخلات

طمونفكيفوالاالمر.الكأسوسقنهملمثر.عمتهملكونهاالمثرفيجهةفلنورا

طالهمود.شلهإلهمندماعجباوطموآ.مئوموكلاهماالجهةو!سدحرنالهمؤ

ال!ررؤاضكفلتهونداضعفه

،..وفلت

صاككمملوليوماعىلحاطلعنريلاوحاثا

الحهؤ.أرفىفىلمحم!تفىولدىأمهأنمنفمارىد!ولاخلاف

سؤأ\ملمانيةلهنتفلصانزلا.حثكايةعلففىووضحتهالضقفىولفنه

كشةحمامنرخىْأو!امزوجىفهليغريواأقاصهقرممأممامكملوارلما!سرعا.

صر.فيالاف!ويسق!رلرالىو،ظمحاومدكممنحلأماىرلئبروافى)ضبم؟--

رو9لمهايررسر...طىافىمنالمس!كطروش!كبرط!شعحرافىأخرج3-

.ا،لم2شا!لفى*عحقدصراى!ؤويتلىالإسلا!ة.المجة

فرارشؤ2ويم.!ؤشللر!ةرجدلدى!وففركادللحيلا1لأ!جلصرحت6(له

واعدا؟كهرثاموككلم)و!طموكلط!ءؤألا!سطىلأصملاتمالدى.عليكلهملمن

ر!عال!تلمءرب!دشرصىكعركهررسعرسهحاءتدمحلرلألىش
7126،.ش(السي
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مفمح!عزرلم.الآدصئل!ونشأح!بعرها.رأفرئته.لديياأرضعتهوأكاالناموس

وكمعنهرقدؤطولهصلى!ددصى.افاءألىعنزمنلأحولمنحالئ

الههؤ.ملكس!ؤ،ولاىفوولدمكانالىمكانمنوانتنلآيالطماواغتلأار

حئاتأالىأعاث!هدممنهخودامصرإلىدهتمر3لطالإ!هلشهدوقد

9(الأنبحاءفىونبرات6الترراوشرأالعلمكعلممنةودلاش!فاولام.أعدارهلك

صليفىاللهإلىوطبألاليسر.الأوقاتمنالكهرولقضا"الح!هرَلالرعي

لاظ3.السلطاسوشروستمرلحىوستم.ونحرح.مطالطوجؤأمحوزلهإفاومأريه.

الرا!م،نبماءالهوأن.محدتمنلوق؟لهلبتففدماوصفنا.علىحالهطاكان

اللههراوزصتالنصارىعامتفإنومحددهخالغهبروومننرتهفمن

وللثهالأزلىالفدملحكمواضد.)مالهنىس!شدعالىاةأوصندمنأوصفة

فىولغنه.وكمضق!دفرحهامنو3-وخرجنرتينطنهافىحلامرأ3

كنرددكانوأا(أعدأثه،1ْمنخوفايه!يتنشأرلمالور.مدؤفىووضضالخرى

قيللكؤ.الهؤمنكنعلم)ْحقيالبارىا".دمّدأجهلو"2ْمنهمنعلماليهؤإلى

أت)إلهىالسماءالي(سهرنعلماالمسهعفالوند.سلومكلالعالمعلىمحال

إلهإلهناإلاالهالاالتوراةفىموسوتال11المسعح(+ْ!سوعأرتالدىالحق

الصناشعونوتالا(.!زل()(ْلمالذىال!ثمالأزلىالربرستوبواصإلراهيم

)W&0مملأكوندمرنىإفمنها.الأحمداتس!ش)!هلشرالثالتوسالأ"لإعطح

ورحا.رأكفللاواراثعإنالترالناىالأولالام!حفىفىنسزوشر!

تالأس!ولهكلماأفىللالح!شسأررضلم!ىررفىوهوللحأفىشفيل!د01()0

كيالىنلاساوجحداسها!سطاللاكدانندلونتA.LJL"التطيي)انمبالهط

JAيوعأصاونلاكهـورطنلمييهما... viفيلها!ماعورررضعرلحمنى

:7(.1121-،سع!

شارغدلإصحاح.شىاكلش،12،3رتملإصاح!ليالكلامملافىاعتسد01()1

!رصا.اك!لصالدلم.صتىا!هل

0(- Yحثلص.8ء01ا،7طاص!-l!ك!لمشكهفسلهم3يهصىل

.45،16،47ر3ألأكثىلإعحاحلركاإكللىلدكرلالمرثمص!!ؤ

(r.)دلحويسرمضضصكأيهلت!عردوكللألمها6دعمامى)ومدروحافىلؤا

،4لم1731،5سط.أرس!الدى

!تولي-!)سطلى3لرااله،افى!ؤرثديدوتثلهارصلاسدنىال!مىيعي!عو!1(0)4
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المسحوفال،المعجزات()""رالفوايالأيداللها!زرحل)المسهحالحوارثقرلهس

"لهحملمهكْالذىمواللهيكونحنيفبهلفكرولاشمحكلعلىولفدر"نى

لهطىمتوافزأقوالومد.1"وحد.(*ْهاللالاركالاحاففالالفهاتمحنوصل

الثههعنالقد3وقدسوا.الجلالذىعاكةاىالنصارىمحثرفهلموا

تول.*يهفحنوسا!قولونه!م!ا.الحقولفوىمنلستحبو3أما.يالرجال

(طراو!ظقطالهثودزيالأضةالنساءعكلكماأمهيهحصلت!ساناقدكعبدوا

!نشكاا!ريثاؤدإلىصة!وسفا!هيىكلسي.السنئعنال!ئناهزأنالى

روو!طر-.!ز3هـرضولنى.الحوارض،كحترضهآ.لأناكئوترثدآ،لطحا

من"!شزْرسشرلي.كلوسطق؟(وكجح!ْهـححي.ولشعوكلكي

ومسجهوكلا،رحاضا11()زعمتمكمالاللصوصوقرنطلي.حىمدؤ

وفد-.علههاثمالرفمكىفىوطفن.وسلبموكليخقتلصل!و!حمل

!هاللربلإ!علفى!فتل.المسيحقالجميحاكصايناقولرا

و!تهالئلث!.أملرعرىالخى.!رسكقصموحدطجمد()"ا؟(ولهاسجد.

أعححم..(وموءطىوحهامموال!رلمؤا!أصلشمؤلل!كرمخهصضكايه-

Irtr!ولو.r111

(o.)ممصبرمنتدكحلال!لرىسع.لأ!رلسها!سرالاصالهلهر3ب!لابهالرح!ا

22.لم2..،لثصوص!كمفىطهسنها!له!طترصيكرلتاللهنلا

فشسلل!لاشرلإىممكولل!لولمرندكرع)!ص!حافيوز،0"

.91لم5ور.ص،.حكللا-ثرط!!مالا

لإدلسدلتكلا!كةاررمطنلا!لماللا9وللك!مو،كللك،وولشيفىوز(1)70

.rIVL*%صوحممه

.؟؟ا..ور91211صتي23112،،لمحىإمملنىنلكمحلىلماللأراعبموص9(،80

)وصز(.يأصلفى1()10

91لهـو!ح23"رقس،15صهمىحمح37،صح-مقفيالص!رأشة)011(

عالوهحجه!سلدىللرسإلىثهحوا)وفىملنبشكئسلههيذكرلزالنزرتد

هـصمأصوالآصكونر!اصاسشءنلا

v)%%لأ3عنلهة.ل!ظلكرفىدوصيمكلاعكرالحبلزعك!ل!طيلملهل)نامة-
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انحاداعنفدولاللا9ولالالتكون)يونكهدولموحد..للهوسحد6.الرحدرله

ولأظق.والملانالصوررلاعظم.الملبوتيصييوولنسملألناصوتاللاهوت

سما.طهه.و!دممهكطفعماو!لأ112(إيه.عاؤالله!بددل.ل!طنرئاينولكم:

فبهافسما.رسولى)1114ه!اوفالركا.وسنؤا(عحدادافنىلا!يلفىالله

حىضطكلحالئ)نهأتممرفلفم1،سنحى)أعمللا،فالالها.ا"شم،حلنمؤ

الغلطفامتدركرادقيل.يرمنرفضهعلىأويدليلخلافهعلى!اكعتمقدكأنكم

منخلتلدرمولل!ممدنالمهح)مالحالى!وكفىلأسلاميزماموكحلقوا

دليل.كيرثهنكمنىولا!نلواا(الططمال!ا!وركلأاصدثةوامهالرملالله

عبدالمسهحأنقدحنا.!ادبتفقد.الأبحلطلكنطقكطصو!ىآلمسيحواحقدرا

وخمرا.!نولهاللهعبادش

...وقلت

مول!عصهندورملاوصىمفرليمحمدمو

وهما.وحههق.لموحما.ر!هطهرالله

ير!انولمرمألىاللهكلمةخلفهيميولكن

لىاد"ولىسطدبليزصىالمسحاىلسيو!عد.اللهلرصهدطمريىبصظمر5

شM)هلكثلالىيلحولكئ!للمحفىللملكسرمىله!جؤفي!جلا

.ا.،لمكسهـد،رصولدسص-للر-ثهكلأنه،!لا

:qpjna(llvمط،ش!ة

*صتوحمساخرلل!خشمر)طاض!كلقىكنتىللعرعدلؤ)113(

5%مقكى.لأمفغر!هروصأضعقسى %I ,Y MY, MIAلدثلأسلىوست

92.لم2لرلأكلا!أغرلك-مهدممدكطلم،لآدلوهفى

مركما!لأرطة!وصضشطركةفهىرسولاس!لطوشر!لأاحمحاكستددث)114(

.43لم4رلونا2الم02يرحافىور

،3.لم،يوصا(عسلهو!لرطنىللىىصث!ةأسل*طح!ييرحالهم)ولوصافىلؤ(1)15

'%0 U75.لاصالمثم!حمد
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سآيمبخ-آصخ!

4لأجسلاى
!!ولء
ء!يمي!

حغخ!!بمح!ء

!!(أَ!ص!

!!ئخجم!؟

!ءمعط.

!صغنم!ض!
ع-!خ-ك!
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ح!غَّ!

خ!!ءع"

!!.!ميماي!

ص!
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ونهاقهاولكاذماوسارضنهالأناحهللنلاضىالباىهدافىلبون

الا!للهتاماعل!هاوففمئ"ط!هدعلى!حنىيعضهاومصادمثها

أفولىمنكرهاول.!حالىاللهعندمنالشل)1،الرهـل4يالعرت!ي

أ!رايهوالحقوا.كحكا!دلموجؤعنأنسدؤنندوان.و6لاسهصهم!راة

لصليسوزمنحكؤماثل.أسايهمنولاالمسعحمنمسموعةفعر

الههكل.وكنادالف!رلونو!ضالنسىواسوثادوالنل

كعلشفكفالمسح!دلنصارىزعمفىحرتأساأموروهله

المهح.لهنطقالدىهوالماالحقولا!هل.المسيحمنلسمعولمالإبحيل

ينقت.الطتالهنةوعدستالأ!هلملا)2"العةانرتمقدكللككان!اذا

يهسجاوكاننصرائضتفىكانالمومنن*اءي!نىأنكمكىومما

ماصيلهشال.فأسلمضرلمآ!يهـ!وافهظديلملامتعْ*سلامفأص

كناليصا!طقلمشىامررا*والحفتلالمحيلكتبتففال2كبنك

حرظنهرو!واولم.يهخركوا!مفرضنه!ربانجتدمالشلولا!نبلها

فهه.اخرحهمماطحط

ففطوا!ؤطىومحرضتهانلكنلضاننعلت6ايوراالىعمتلم

فلكمنلفههنجفت!فرآنالىمحم!تلم.واحطحرفاعلىيرفواولمفلك

الف!.منفهمأ!لمومثمتومفثونىطىفرثؤالمسلمشطىعرضتهلم

كأسمكىالكىوانوالتر.!عملمنا!فر*الح!ال!شا!هنملت

.لإسلامطىفدخل!رمالاصةواء!هممضثهمعلىرديرها

فىشهايهـهلصأناحملار!هىيل،احمااكهلايىاتساوقد

3،.لآخرظمدويقلملأظارمنظر

olفىj-AAابرلثأ.!رطناليردر!لسيت،كط

مر!ة.عنرصةيرتايلأعلكل)2،

رحن!كطلآن!ترنديلحئصيئملا!سلورحمللأعلاللنك+،
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IAخز"(.أفنلهماوالحكا،ت"تا6امنمظ)!هلكلولضمن

!ركلوواع!رفهفسمهايىصتولدملأصفىرمةمىطالنكيى-

لد*.هعهدالكوسى!لامرلىيرحال!لاور!هم

معلحلمترصامف.ىولا!عض*كرنىللهنهل*-شالوصصكلا)4(

كم"ال!صلرعمو!دواعد.صدرماررا،تفصهاللا!تو!-ومحرت

لآ!را!ه!نىدوسنطفى0ثطءSكرأول-هـىعلىنلا!ر!فنلكدىلحموفى

ملي.ل!رسصرانلكرروسكئ

سها!!فىلزلمص)ثت"ررمت،ص!ي!لاولأ

روت)102(.يىهالهلليشك!مول!ك!-1

.Y(أ18؟ا14يلاء)مى!ليولسملئ-2

الم،7.2،27ور-ضرلة3

3،01.لم27لاسررطىموظله!ة-4

91.لم27*طىاروعلحم-5

.اه7؟لمال!"عاطم!سارذواللنو!ورالرلرل!-6

62127،6.،لحمسرمعدنهوفعللى!ر!ع-7

8-o1-.سللعلىع!روللأ!للس!يعمهـمAIVA.

.24113r،.ليرو*ضل-9

44.لم13سكل!01-

4.لمه،ثلا13ه!ن!صا-!لوو1

47.الم3لطمط12-ل!ه!

23،34.الم8ل!ي!13-

!0112.16مرأ14-ل!ة

لم21.28،32رييلأ!15-

1!14.لم22طكفىا-صس6

.III*13،عللرى17-لمر

25"3ْ،14ْ!ر،لك18-

31225*4.ا-لرلروال!ه9

هـووفىلأكرعوي!بىعمهكلمكللعحهكث!مالصود،مرثىيثل!ي!

مرطى-كلسلمالةودلمرلاضطو!وووصعة!ةهـلة!دروفىر!ع
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وسملسبؤم!رولالىامظ4rJ*كرلىمن!رالحيص!طىويركر

الثرلطكرما'4لإ!هلح!لالوالصد*سمرولرىا!مريلأمح3راصا،غايا

ءمرس-لإكلمللكانشدحىلألفىالنول!سطاخرىولمرلأنم!طىوسهـد

.nor-854اثمصالكد

صما،صكىأرحىفيلزلى!!!هررثت،sit:،كللأ!ا

شى.لىطركر!المسعكهلادسشص-ا

.(VO")3.:همرر،!سحطة-2

*(.)01192!م!لمصىمل-3

مم!-4

"(.لمه)11ورعصضصىملى-5

.:0)-!ن!لاثنونلللنفؤلمرم!نل-6 I /A I.

،31(.91الم)6وولنرلتىتل7

o-,زكاصIXت-8 iIIv

I-يلصمىعلميكالللص(mm-Ivy

35(.13لم)24عوييطهـهلىىت-ا.

ة53(.05لم)28!سز1-1

!ملعا:*!راضي،يوعايكل،راول

للهع.ماعلىالللاطهروحا1ظد-ا

2.صعراللاءللسحعول-2

4.صظ!يللكفى3-ضن!

.صهحلاهـ!نىادصثن!-4

9.صطرامثركةنىلأعسضنبم-5

.ااصللو-شولنرأ*-6

ص3.رركهرسى!ت-7

4.للر"السر،صمعصنه-8

عىه.!سشى!طه-9

.%ص،!لاطهلوكا!غالها-.

صلأا.هثنليسورا-ا

.2عىالى!رطى!لاط!ظ!مه!دطهوؤا-2

-9.؟-

http://www.al-maktabeh.com



لم)5(ولوقامرتىوممايرتهولاءمنكينأنالحلطءذكروقد

أخذاصصمنأخدالاناالمحأسحاليحوارىعنرلإلنىمنكرنا

لم%.الله!ندمنل!االإ!رونفهدانكذلكالأمركان،)فا.المسح

رسولهوكلاآلحالىاللهككلاملقوآإنماوالحجلأالمسحلنظكسامماش

رسوله.أسطلي،اجماع

!قالأمورلركحيرامواأناسا)ن:تالطلكإلمحطهفىلونامرحوقد

فراتللكلمةخداماكانراالدفىالصفؤأولثكإ!ناعدكماعارفود!اخني

الدىالأمرحقرفعرلىلأوللاالأخأكلالككتبأنكاولكنتاذءلاا

،6(.ولوعظت

أنواعلم،الكلمة)7(أخ!ايهوعظه!ماجمعهالأو*تموإنمافكطثه

فملمنككوقأن)مافالاخنلاف.واحدرجلعنالنفلدولواالأرمههولاء

فىالصألعينمعصرماعنهالمنفولكان!)ذالمنافلفبلمنأرعنهالمنقول

النافل.

يك)استحرابالافصمراطهبياد

3!دراإلىمر3ضيييوصاياءأنمتىإبحيلنىنفلا-)كلب(

نىوذكر)8".العددنىوإلرا!مروسفدخرلكنرطردورندحح!الخول

نلثو)6(.أشماالأساءفىواختلفارخمسونخم!أثاه.أنلوتاابحيل

الكط-.سامن93،04منط!رصكهطCOر)5(

ينسل!هاكاعنسا.للتةلأ!رفىتصةكالفأخلواتدمحرردكلا"ناالنص)6،

منضىءكلك!حتتدإزفيلىرأيت.وخداساللكلطمحابن!دءحدى،الدش

الدىلكلاآصىلثرفلدهمى.!ززإساالكهوالىطىكي3كلقه!الأل!

-ا:4.لم1رلا4(علت

ص!.>كيفي!7،

1،17.شلأوللإعاححىيكلراحعل!(

.Mirملأ:لإع!حوهل10راس!\(

-201-
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الامط!لصولوفاسحا!شلأنلرفاعلىالنورككولل.فيهحلكافي

يه!ا.الثقةثالواآ!ضىوفلك.النصارىصد!نهمالافرىأنه

ولدأصنلدممن)نكيالناصزلمركمالملكحبرور،فاللا!2!ضنع2-

1")ْكشولي!تعلىوصلكهطودأمهكرسعلىالر-جلسهكسوعاسه

الفائدالىيالملكالله،عد.!ذىهذاكوعحمل:فقالوفز!رخاوكديه

وسزواوصفحؤالمنموكيناجوكوجؤاالهل!ضهر!الهؤألبنهوفدولطى

)نسلطاناعليكلىأن!علماأملهففالقكلمفدمطو!لا!لاطىفعارضهشه

منفلكأعيت؟نكJلال!سوعفباثهاطلقتكضت،،صبتكشكت

الكأطنىولى!ثةفلكالوكأسلطاناعلىلككنلم!سماء

.(IIكملأ)

والآخر.اسرجمهلثنىعلىحلكانه!قولأحسافبغلكافبرهذا

ترلصطىسلطاظالساءمنلهمالىوكهنا.فليلضعيفلصفة!فه

الساء.من)12(

ملكشلهظيرالجزعممحىأ!رول:لوقاتال.أء*خع-3

خح!لئاترما.اللهمدتوحلتكدلأنكررص3لاكأفىلللاكلها)نتلىبص)01(

ثلؤكرسلإلهاربوسالهه*صاللىوفيصا!كودملاهم.ولستاناولللش

3111:+.لو!ا(!هلملكهولا!كلودالأثديىستومي!ت!لىوسلكأ!ه.

كوكشكللاالسروضفر.وعللهسع!لاطىأخ!)نححثلا!رخافىلؤ،11،

ططؤوكالرا!ؤ!لكلسلاانولوفىوكثوا.3لمجؤلرىو!ؤرأ!طيووض!ؤ

علةنطأحدلتالىلححواحميرعه9طماملهوتداعلرحأ!ورطىفخج

أطكلاطيلهض!لأرص*....-ولر!ل!رك!هو!رطكل!لرعاكعفبمواص!.

هـعأجمالي.(طلقك!وطط!أصلهك!لىلى3سم!ستلكلش.أمالكلنى

لهيكأعلنىاللىىللىلكفرى.شا!تقدلكلئلملرلتةطلانعلىلك!كشلم

.\:ااالم!رحاأظم..حهض

)ا!ور(.منت،13(
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ولم)14".الدم)13(كعطعرئهرسارمتوا!ياصلىوكانيئوولالماء

A)ماتركواافي!وشلمذلكلركوا!إذا.رلاكوضاولامرتىش!لككدكر

أنورمنلمس!حلموان؟الجماعاتركهنكعفصحمحاكانفإننه.مأه

فإن.نتلهفىصدقلوفاولحل.ذلكمنأفظعأخرىأضباءإبحبلهفىلوقا!دخل

الأعداء.ISO'عنوموترنعهعلىصعمةعلاطالملاك!ور

!ناق!مة)

لهقرىالملكفظهوراعداولاموتناسوتعنعبازالمسحأناعلم

يهأأركدمافا)16(افاسوت

كانطن.عبد.دقويةإلىلاكحتاجفاللاموتلبقرى-اللاهوتكانإن

!فنقرحتىلاهوتعنمتمبزناصرت!قلمأتحادWglأيطلراالناسوتليفوى

الناسرتكفولآعناللاموتشنعفيشحرذلكإنلم.،النصرالنقر!ةإلى

د!فلم.ياللهتولهم)نمااللهعباد.وكلالتنوثلأإلىحناجحنىثهالمنحد

سيا.الناسرتحيكذاللاهوت

اشاهـ!لخايهليأطرموفبم-،

يوعإن:)!هلهمنصرالخامىالفصلفىفالهذا!رحناأنحكرا

فأنالىكمهدفبرىولكنثاسةضهالثىلكانتلننسالناهدكنتوللنا

)17(.أرسلنىأنهلىيثهدأشاوأ!لنذىأضهد

)محع.ط!!و*لسلانينع.ضالكلىمووالبالل!)محتطةهرر!ةفىا(

وعهلرل!-إضدسلىحمهاهـكاننى!إذككلساء!ه.ش*كلهوطهربص.ا(

e,42:4،.لم22لولا.لأرضعلى،رلة3علأات
!ح!رر!ة.عن4وة4)خأوكلط)كمالأملفىا(

مرر".!لاصلاصرتكلمة\(

ل!أعدمو"مولر.لىسهداللىىحنا.نحتصيدلىل!نىأ!هدكت"دالص(ا

31)32.لم5روحاعر،مىلىحهدماهىديلدده
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اللهج!لواففدا(.A)م!حهحةرجليقشهادأإندررلكمتاك:وتال

،طلة.فن!اللىل!نسىأضهدلوكنت:!ولهثحدشامدضامدقرموشهادكهرحلا

)91،ودلاصلهالمسعحكانااذا،صحبحةلنضهالانسانشهادة،ملفلم

الإعيل.منيىأ.له2()ْرليحلم،حانبافليرمالفاصدالكلاآمداعنمنزهين

لهشدالممدانكوحناالىضىالمسيحأفي:ورحنانفلخر53-موضبم

تلتالدىوهر.المالمخطا،!عولالدىاللهخروفهلا:رآ،صنفقالمنه

الحط!ضبمعيهدزدنفىالرفقول.وأفيمنىأتوىوأظدمدىبألى)نهلكم

)22(،!طفأالنىثالنارالالهانرسوق)21()هرلهالى

رأىح!المعمدانىإن:فقالمشأما.ولرقامنىذلكفىوخالفه

علىشصبغجثتنىفكور!ديكعلىأنصبغأنلمحتاجإنى:لهقالالمسيح

)24(.نجمركننننرأوالآكل(نتلهيقولالمغالىولأرسلوأنهكدى"23(.

جزمورحنالأننببحلكادليوملا.ذلكمنشاطكرفلممرضرأما

والآخر.المسهحكسألارصلحنىعلمومنى.مرالهإلىحنجرلم.هرأنه

الطن.لوءموجبللطبعمنفررهدا.يالجسلةالقصةأغفل

طى!هدلاويدوضلاد)!دضرفىوؤالرا!.الثامد8شهادفبرل8الورادفت)18(

.r.لم35العدد(للموتننس

الى.اسما!ةلمأضعياوفد2وم!.يلح:!موولنى)91(

!ع.!صمن!طه)رلهلاعة)02(

مرل!والكلرفثر،ط!االر*)تالركهام!امررخحهالراءصمرالىفو)21(

ث!دا!محط!غمرول-Vولاهرال!ر!لأمنالهر-لنصلالمثر!الملدصشوعة

!ن.عنلحيلنصلالهراءفيلرا!

(VV)رورعصمد3مو،للحعئ!رحالالحث-لرتايهـعلنىافىأفي!ص

صرنه.بهنراماصضنهالىالضوحمعطؤرنهغىرر.ئرتال!ىوللراكدس

!رحاتولكئت.لشد!وصاإلىدلأزيىللهلشكرعحاء،حمثدفص)23(

ا.t:13لم3مىيىحللىوألتنكأصهلىمحاجتعلا"

وت!،*ط.منمنارصلالميحيثكل1لسنسعفلمااروحاأم)مى!وؤ)،2(

ا:3.المsص!رلثر(اماكىلتله
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راiخ1-"ف2

لايان)25".لنك!فرلييسىأيؤكان!3!يكرسف(فىمنى؟كر

)26".تطبينطهانين*ممفأله:ر!وذص

أطا)فيمو-7

والأخركنهعنأحدهمالصان!وعلطصليالمس!حأنستىذكر

271".وسرأدها!ودء!المسحكهزذكانححا،؟سماشحاله.حن

UمالهنولولاَخركلزA4كانأحدمماإننفالفلكنجلافتالوؤكر

للسحفال03نببحاكعملفدممداولاجوزكاففدخنامااللهثعفى

الفرثرس)28(.فىاليو!سلكونيكضاضالطكوككفىاذكرئلهاسدى

نىهدامثليحدتأن)92(ومحال.وسخامرتسالفع!ةهد.ر(كفل

تمركاأدولاءمن؟فىكا.لمصحيحاكان!)ن.شثطولاككرنالونتذلك

فإن.محاننافشهماوالظاهر.ضدهماصحلمرلحلهمالأناجيلصنكنعرا

،كدلكولاَخركانر.مومنأح!ممالوفاوفديالم!ح3كافرامنىفداللصش

حضوسولدوشالىشانوولدوالهحلر،ماللىتى؟ممرط!ق!نيطللألىدؤ)25،

18411.سى3...(ر!لولد!رصوشر-

'Yll)فىمالىينهـصكاثن!لنمثلاعلىومو)....يلىماللسحنسيصلملافىوز

.mvriت!لهـسف...،ينجلنملكىفىلال!كتاس

عوكافى)يمظلن،لمسحكلترلرنكثوامهنةولرطءرالىالكما"سفىوز)27(

أرر..،لألآفنقد.اللهعلىككلفقد".كرشلصلحيصالآد!لاص!هلطك

42:43.لم27مىك!وانماسصلاسا3للملاكلايظوطلك!له.ين"ت!لأْ

!سأتكتيمتاللامه!بلأفللحمشيللبشواصدشوك!)ارتئلؤ2(رر

لحكممطت!ل!سهس!لاالرفثلاوسهزلإخرندكه.!لالاشكنظص

03ولفىلسضه!ا!يظمطاوا؟طث!طلكش!نكللأطنوللشأما.ت

كللألكلكك!!رسلهت!.طكرلكىحتصى،ر-ىgكلعن!

.1239t1Vfلوكلافىكرس...،لىصلكود

م!ر!ثا.عنصوكل!ةه.،نرعلأصلفى92(

http://www.al-maktabeh.com



ا،،دلالةيدرنع)نمايتولونوهموسالنؤنىاليومسدكرن3()ْ)نكنرله

واضح.لنا!طدفنهمن

خرا2مرفح-8

ولكنالناسنفوسلههلك1تلمالاناناينإن،يسوعقال:لوقا!ال

ل!لتى!أتلمالأنساناينإن:نالل:ونالواأصحايهوخالفه311(لبحى

32(.نارلافيهاومربضالكنصلامةالأرضعلى

جاءيتولرالآخرللعالم!رحصةجاء:كولأحدهما.ييقظقضوطا

أجحين.الظ!سعلىنقملأ

أخراف!حير-9

)33"السبتعشبةنبزلز!ارةجاءتالم!حخادم!مركمأن:منىذكر

هاكسوعفليسلاكخانالهطلالال!ءشنزلتدملكنإزاأخرىامر%ومعها

)34"فإظمسركنفمضهاالجللإلىكسبتكمرموالأمواتبمشمنتامفدهنا

إلىظلفونلإخوألىنرلاوفالطبكمالايأسوفاللفبهطندالمسهح

)35(.الجلل

.cأ.صلكردترلرأد)الحرر3فى)03(

65.لم9للالهلص(لماساضل!هلكياتلملانلاا!نلأدارتافىلدد)31(

حمظلل!طلأقىجتط.يلأرفىع!ىسلاطتثس.أنى)!ظرامىفىورد)32(

الاندوأمحلاءحلأط.فدولكلأأعافدرالانة:(كهتالإسلالأفردطتنالى.

934الم2ركارأ!ر34:36.المشته...،يمل

وللك.!رحمعىلأن،!لاملي:مرلتوالمراليالص()عل!ة!موولفى)33(

!ى.منمرحنوكلملأسصفوللهمرعن)يلرع!هفى،34(

!ظناللرلنوتدالملاكلأطلياJaiفيالثمدديظ!المر!ئكع!فمقذكر)35(

مطوفماف!....ىظآلأ!ناطمريرللصلرلىكر،لطبكككطاطمأتافابى

رسدلايند!رام!فكدضال!سلاآ،قللات!سيناكلاط.!نراصطلخلا

شيv!رنىرطكالللالىلم!كواولاعسكىلاسانرلا!نك!لمبببببل!له
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الصخر)فرأتيغلرالأحدكوموحدما!3حاءتاننالروحناوخالفه

)نلطسّالتآخر!لمطولىالمظشمعونألىناصرصالقبرعنرفحتقد

فأ!مراوصاجهضحرنف!جدفنأ!نوولدرىالمقبر6!لكمنأخدقدالمسغ

فب!ن!االقبرعنددبكىمر3وجلستفرجحاالقبرمنناحيةموضوعااسظن

عليهسا!سوعكانحتجالسصملكشفرأتالقبرنىاستكنالكهى

هىضنماوضحؤأفىأدرىولامطىأخدرافقالتما!كيكفقالاأييفىلمالي

،للهرلهففالتالبظنحارسرصثهكرنهولمالمس!حفرأتالننتكدلك

لمعراك!لهوتاكفرفنه،3المسحخاداهاوضعتهأ!نلىفقلأظلهكنت

اخودى!ىافمى،دمدأسدلمفإ.لىمنىلافذنفقال،معلم!اأى)ريونى(

)36(.التلاجمدومنرتظهبترالهكمولهىوأ!كمأ!الىمنطلقإنىمولى

اللىىأنطكرليالآخرمر3أرسلال!ىهوالملكأنكرولفأحدهما

نمسه.المسهحموزسلي

يغلس.الأحدلث!قولرالآخرالبتكياثلكقرلوأحدهما

WOخن!رك!واللاميثراالقرالىا!دلهة!3حاءتلأهـلح،لوفى:رو!فىوز

!كالدىلآضاللمط!إلىسرصص!كيىوحا!تركنتالتر.عنصفوعاالحبر

و!لطكلسنزج.رضؤأ!!ولشاالتركأالس!دأخلرالطرتالتكىكرع

!دلولاو!اءولسالآض!لطنهق.ولروضلا!رككالتهرييولياالآ%

ثصروظرخلؤصهثطرصسطنب3ً"حل.لمومهسضرعةا!لاخالروالحى

!كىسوف.!كىضارحا!قرحدولأممنلأمالت!3أماحفلىسفوعا.......

!رعلئ.حدرلآضلرأىعدرر!اطىينىث!الي*كنخندت!عر.اىأصحت

أضلوا!لهمانلت.لحكنل!ااصأةلها،ننلا.مونرمحاهـععدكلاحت

لكلودر!اهـعكطرتالورلاى!تتطاهتولا.وضحؤلنا!لمولستصدى

لهفتلأتلثائلىكلكبختلطلنش!كن.لم!اصأا،سعلهان!سى.!ه

حم.لأكرعلهانل!..4طرضتلنلىنظصكند!تكت،عدفى

لصلملأئلاللسشسوعيافل.سلم،فسضالل!ر*ىوفالتللكفصنت

ممتفحإ.وأيكمأ!يىلدثىلمحمونرلىيضيىادمىومند.اىكد

183.لم2،درحالمهاعلل!ولري!لمر!يكالهامل!طر!رتلكدلهلأ

حم!."-
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مما.أخرىصوالآخرو!مامركمعنكمكىوأحدمما

حاءوقدالحفمالأمرطانىواحداامرأ6نولالندارىنهولرالععي

يربسعنافما.المنفلينحكالهاتفىكسالريأنحرىومدامض!ياذلك

سفةفىخلفييئ!تز.!دليعمهو!كى.ومملي!تتل.!صفع

ابمارىلد!يسخرصنص!واا!هودأنفلو.ثسنانثحارسوشبه.انسان

أننطم.منالنصارىماكلخمظمماكلنوا

دفسهمناطاهلماطعجماهلمنالأعداءمالبلع:مفر

2فر)مرفح.ا-

ظه:كللم.نيىسأنضلالمعمدانيكوحناإن:إلمجيلهفىمتىتال

نى،+(.ضلالمحمدائبهان

فلك3(هل-كان-ولاليىرك!على!موم%ثنىفىصشرىفليت

الفهم.سوءمنوالتنييرالتحبير،صؤسإلا

أخر)فم*ا-ا

كوعكالفقالوا.ذلكننضرالم)93(.للثطى:لبطرسعبسىقال

فحماكلللهنيما!فكرلأنكلاثبهكنىكاشطانعنىاذهلالبطرس

للناس).4،.

ملالم8ظ!ووااعر!)طالهمت!يرحاعنكلاطاىالمححدتئ+(
ع!تله3رد،صسالهس!ؤكلفصةدكرلم9الماضى(شولندلكل

.المه4ص!ثأضلحلمكلالأ*ال!حيش

!حو*.عن،كك(كلط3(له

!لهشالهحمر)كتكولهولسناحدمرفه!نكلاطسلأMل!طىركركا،)9

ا.V,In/16شمسلا،لألكطرفىرولالىسرمناحدس.

حلا!!طرص،لهكلكوحرطاررصالىهلملاي!)حمازللاطيءالحص،لى)04،

حتلألكلىشرأت،ثبنصىرميلطرسوث!نصت.طالكلكود،ر!

3مثىسللمأ ArM) "I

901-7-
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ماما.الدركاتفىصارلدإثامالكا.للىهرفهنما

طاا2ا-"فم2

كما)1"ثاؤأ!هكرسعلىلمعل!جاءكرولما3:الأ!هلنقلةنال

وأسلي)2"(أحعلأنىلنهنىناليرعانظوافلكنفط!والممرضكنمم

رم!ني.الحا!وظلأوهلا

طرة2مرنباء3

كتتأ!الرأمرراكثيزيسعفعللتد:)لمحيلهخاكمةفىيرحانال

)3"(.مكويةص!وللمكسعهالمراح!ويىا

وأيعد.)،"يئناأوسعالعالم)ذالزددوالن!رالناخ!ليالك!منرطا

مماوخهوملارسرل؟،تنىصراتثضحناوريمحنش!ورأنشأطرانا

كا!ال.التنؤصشزموفىنالرارروفى!لأفهالنتلاطى)04(لمرك

2خ!8!-مونع

ؤكزعراسىمنرهما.ومنىورخاالاءاضلها!المحصعز

ءآلماأله:مرتىننال.رلدًنىاخلناوتد.السحشصوهماومرئىلوء

وسدلر-حهطص!لىرينمالد-)ملاكرثلىفىلركايهـل!،ز)11(

32.الملزولكهكرص

لىسل!300p,--U،رط!ميىط!وممن)ورروكلAعلسلىز،2،،

و!ؤ*مراؤميلأميى!سدؤلم!رتعليسدودوهمة!ةمهر،طء

لم02.18:91طىوص!رح

رل!هص.لحهمهروويمطا.جميساكلهدسطعه!موملا)ورصافىوز+،(

لكيمعتل!ل!ل!نللترحح!ويمهك!تفىعسهاصعضأمر

لأ،2ء2.؟2ئالصه

40ع!!ححدا،،، *Aدس3للاللرلةصةكلهـحابههسيى
حمعمه.

ل!ر.طمارطرمأوكلة)وررك(لأعلفى51،،
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أرير!دسد)نمااتالوونال)،".يومهمنسدلمدكالماكلاملا.كلم

!نتلهم.المة3ءبئقحلكافيرهلا47(يرما

أحر4ف!حمرا-5

لالموقرفىهناالقاممنقومارممأمولحقا:كوعقالش.تال

حنمنمضقدأوسلوم4"ملكركهولفىقباالانساناثنورواحنىالموت

سنلمثالوانإن.طكولهلى!أتولمأ.عا!فطىطنح!داملامهداصدلر

فىكىلا!هقلتمال!اقلنامتتاولت.للاثيحدالأموإتيئكأموأنهأالا

منودسأل.عالهلهكىوصالثالتايوآنىلهكلاملكوتويىملكرده.

.يتانولرسينتهههالرآظكفى،هو.م!كانوأكلا.اه!رندها

أخهءمونم-ا6

الزمنفىككونوناللنأ-لم:عرالاكىللامبذ!سوعقالمنىفال

ينىأ!عا!شسبطاعرفىلدنوفىعمنركرسحاالنىعلىجلوصالآكى

)94(.)سر،ول

رنالوفعزمتىنلكنقفىلمالقطملأفىعاطوالبر1لفرزللكلنشهد

مايلر!،،لم!نرلهعث!هولدىصثرالساسلاصاحفىصتىدلكذكر)46،

16/11.-صكل!لمأحشمحنوطىالطءا!،!كل!هم

سزسعالأص!ص،طهاط!طىعلىلأحدكدلتويطللسم!محدد!زلم71،(

لرلأ.-اث!لبح!ررلريعلا!حفىكاطرالنمةهـبمايىللسح

وككرلدمم!رد!حثق!وطىلملا"للامكمحن*صد.ىللىحممث)48،

لهملل3.لمع!رآولفطلأرعىعلى!كللطكحم3لكلهـةلأن!طومحرلدلي

لدحتوت24/،3.ضهلاكلمهكرصلحلملالاسضلكم!ل،لر

نرططساالنهمص)دكلكرلدواصفى!اورؤ.ذلكفيضكؤل!رو2

/VAصمدولطفىلالد!اثنرواحىللوتلاطرنر3 Vi،

لنحلسمثىق!يدفى!ترنيلالينك!الكمكلكلسسرملمنتلا194(

اصل!لليدلد!ودكرحماعثردنىطى!رركدرم!كرصعدى!لا

n2.اله9يح((مل

-ا؟1-
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صاحي!هون!وهرعاطلأبزلهمالمنهؤعرا!ىالثلامطمنواحدضى

الههمنسلميالشرطثرهماوجاهدحىدسوععلىفارك!نىالصدنةصنلأرى

ه".لا!رلد)ْأنهلهخولهالول:!وعضالكسوع

عند.طؤأ!ناواحدراوهلاالنقلهلاخبثألىلملهرعاكفاننر

اذ.lمرثيل!نىأصاطشسبطاولسيامدكرلسمنكرصىطىجالى

!جرأنكحالىاللهينىلا!لصوهلاالبنسلألمنثت!لعافاحراكافراجحله

وهوشالصدتاتأمواللحفطوسخاررالسطدةلدكةالى!سؤركلعن

!عتقدونممن!درفكهفالبىمنهحاثقمماهذاالنار.ثركاتفى!فار

رور!ته.

2خر:مرنع17-

!ملىيرصمنإنممف!الق،لتلاميذ.!ر3فال*خاقال

لمااIفقال4صحالهفلكوكلبا!لى،51"شأفضل الأيكمامنرنأيرأكسوع
هدإنففالالجىإخراجطىيفدررافلمكلامبلكسأكلفدوالد.:فال

اصالهمنأفضلسلوفىاصمنولنمؤ2.".وعلاوليصوآل!عالهلا!ر

،اين!أطانرلوا.نح!تشصكمواول،لك!لرلسن!،كلودهم)ونطبمي)05،

!صظفىسكلرينص!ل!ون!نول.ولسكاهيمللهخم!م!همويدكل

سمورىلرعلسكو"9منصص-ء!ه.مركطظى!لالور*.سنىمو

مدلأ!ي.2لاملرق!سلهاكهؤنأ!!رلد.لملرلرصضالللكص!لاالمن

2ْ621ء2.شفك....ع!لهف!

حمرثلحلأضلورلكملوكلالر-تل)لوتاور!فىوتدورحا.فىبصاحدلم)51(

صنى؟رفى6.لاالملونالصكأ.!رئو!س!لى!عمزلهككغورفىلحم

2316.سنىللركلأ2.صهع!عمملوش3صصمحتيدمع4)ت!

اثنيار3هولى)+لأركلش!ال!هالحافىرؤشد.مثىنىبص،الصو!)52،

3!برراظمللاطكالىوأخر.فىلأللإوكصالنرفىكراونعض!ولوحلم!ئفلأط

إلىسصكمكودضيلحوى.!يالمؤص!رللياوتلصر3ناع!"كلفمفؤ

سملأ.للكالتلاأشقنى!طدتلننكعف!ز.ملاطلمىفلؤ!ملكم

دهمًض.لشحهلدكن!ق!رلمل!اوكلأوادنر.طىكرعيىكلا!د!لم
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معهوالحلرسلالأولنلهمشمها"مع.حالهثلمحلىلاثقدرونإنهموأخرى

ححم.،دكاربطمكلا!ررلك.ا!دكرسملىالقامةفى

!رخااان!يل8!!ما

فخا53(.رعلجسداصارتهلملأ)ن؟تالi,.الا!هلىيوحناوعن

يكونأن!لزمهمإذ.محالوفلكوالنل!الطمسفةإلا،لكلمةلا!عنرنوهم

محنةطهلةفاتمحنعارأ3مندو!ارزمطعاد،الأزلىمحدلاصارالفديم

منوفلث.رالنطقثالعلمكاملاذاتلأنهالمسيحإلىالألومهةوتحرلت،خرماء

يالكك.الألومةعنله!)خراجالرولها.صللهعزلالنصارى

المثمالالهالمسعح.سحهمفىتراصمش!عبيكنت:!ضهمف!

حق.لأالمسهحدتولحمثإكحانهمضرعةومن،الخلاصإلىالكلالداعى

ووحاتولعلىرئعتحثى؟امظمد.للنصارىجاءتأ!سواتول

وش!صتهمس!همأنفتحنت.!اوحك1جسدصارتالكلصةإن.هدا

الرز!لة.الكلماهد.علىأست)سا

ايمناةيرمناعهلالمنىلطة

التهافتضاكةنىإمحطهصدرفىركؤكفصلرحد.كوحاانفرد

موواللهاللهضدكانتوالكلمةالكلملأكانتالدءفى:نقال(والركثة)4ْ

،معنى.لفظامضطرديكرىكمازرا)55(.الكلمة

ل!لاثرلؤمع!لحركلحمةطلاللا!ركي!لكمظولرل.لسالكملمكح"

لعيمداولط.دلهكمممكئفهركلءولاكودشنلمناكالىم!امناكفلالمهل

14،21.الم7...مثىوالمرم4يالصلالانلاحبر

ملاالله!طوكداللهحدكلاوالكل!الكلطكلاالهد)فىيهدسحااصملا)53(

عحورحامحد.(ررأثاماوعل!سمدامررالكلط.،...اللهصدالحدءفىكلا

ال!ررلأ،عن،ركحا(وكلمة،لرى(02يلانمعلفئ(\45)

1/1.*حا(،اللهالكل!ةوكان.اللهمحدوالكللثلا،الكد9كانالدء)ئالفص)55(

_wا_
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المتكلم.عندالكلامالفللتولسلرلةذلكف!نسف!جمهةمناما

الصهرفىمووالدكارالملممررالعالمالعالمند،العلمالكلاآهوواككلم

.الحونهووفلكالدكار.مووالمهرفى

التىوهىوالنطقالعلمهىمحندهمالكلمةفإنصاف!طرالهواما

.النهـهلأنخودروالصلبالنثلدالهّوندمر3منالمأضفى،لحسد"حك)6ْ

هواللهأن:يوحمناعنماروواكمقفىلهملازآرهومكانإلىعانمن

نى)57(أنهالإ!هلمنمواضععدأنىو!مرلىالمسيحنوليهروومماالكلمة

كخلافمملهوفلك6(رالصاماْالهيلاكموأدهومحلم)95")58"رسولوأنه

قال.يوحنا!ننولهمالعحىالححيومن.الكلمةمواللهإن!وحناتول

لأنيعدىلكماحهانلادمىولثمريواحسدىدثلرالمإن.لتلاط.المبح

فنكتِدصرنرليحسدى!ثل،منحقسثرليودمىحق!لجسدى

كور،)يكدنمه.)56(فى

Stا!هدالمراار)نالتدو!إههللىطهاعهزالمحنهرمرحت!ىفصوص)57(

91!((ك Itلأورلوأطرخىاللهلشلضوأت1لحلكلشر!ه!رسالشلل!رتال

17لم9يوخا!"،ا!فتاليلسحصالأعسصملوتد52لم7لح!هل(فيكلكلم

،93لم7لوتا،اهلم6مرلي،37لم57،23لما9،3لما،42لما0مكلوا!د

،16الم.رنا.4لم01شيفىم!ؤوصاك!ررصرلينه"صر2س8فىفصوصلههبم

،,!2436لم34،5لم34،4لم2صرحدا d16182892لم3577لأ

11،،،42ا،لم1ور!ا،2الم02،،هلم01،29،،لم92،42،9لم8

لحطد!سعسلكمكلمثو9في)وزيلهـحوصفىوصاصلاسوصمى)95(

38،،17لمsr,..9رفى16022لمء1622لما2،9،لما/422،138.7لما.1ْالم9

-Witt.3338لم42154،9لم8،هلمU)41،5لما35،4لما0 Vail

يىالاالسركرلاككةأع!س!اولفلاالسلمارطك!رم؟لك)رأطص-فىلؤ)06(

أحدممانلاولDui"دلك!رمئلك)ريطصرنىوئى36.لم24صوحسه

3.الملأ3ي!!ثأسليلالاكولاالسلىىممنولألمحكة
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!ط!قشأدمبهامانالو)الكدمةمددلامهد.)62"أسعفدمافهه)61(ولبت

فحرالتيولالزعلىفالكلام)63(.سحيتهعنمنهممحمهرنرجعلسماعا

سترلا.هكونص

-مفز-

الصعافىسور!الموولعحم!الألا-ليكان!افا

دافاجدا.عارت6(رالكلماهالكلمةهواللهأن)4!(!قلكهف

أنولاشك.دمهوشرليالسدرلككل!أمرهمك!فكدلكالأمركان

أ!الرجعواأخرائولهويي!أ،لايرحنائولثيجمعوالوالنصارىصالعقلاء

القد3اللهكلالكلامىمنحثمعإر.يسع!نرجعمنرحعكما

.سحالزنكِوصْرثهالأزلى

برلصياع!المنت!للسك

نفسهإلىأحدكملاينظراايواضعطىحثالسادسةرصايهىنتال

ضبهكانالدىالمسهحكسوانندواشهأنضلصاحبهلبعدلكنصاحبهدون

إنسانزىنىننسهوألنىالمهدضهه،أخ!نفسهأخنىكهفاللهرعدلالله

.(t)6وصليماتحيرشكله

لأد.الأصرالمومفىيرروالا(ك!ح!6فلهدىوسلر*عدى!ثل)صافى)61(

(وأ؟ت،فيت،كلوطر3عم!كل.صصملر3صؤصمثل!عسدى

اكورلأ.!ن"سعوكد"،سْن!الأئلْروفى)62

،66.71لم6دحاراحع)63(

لنول(.)كت!ه!مررلأفى)64(

!مولملأ.عنمملا)واملمة()65(

)0Vطصئيثرصلثححيأوكر*الاثحا!وفحروعىفلهىالىارسلافىلؤ

طمرالىكليلبنسهملاواىرحدكللاعرر.اشهمسأ!طليحرلحدممم

عررنىكاناذالدىأكلها.!وعالمعفىىaالن!رمداكمن!ئأ!ما.للآخر!

في-صثراعهدسور،ظالده(حلىمهطدلالله.كولظسة-لمالله
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والنثلوالإهلأللأيالدلعلههحكمإزومحدلهللألهثكلامحندمرفبينما

ملهلليسهالىاليارىللالهحاعةاى.والجهلالص!ظ!ةفىوفلكوالصلي

كيعرأ.علواJW,صبحانهالأمور

لعلاب)ا"لمخرف!حمر-81

كانفتايراأضرونوكديه)67(ولايرليلاكليوحناكان:متىقال

الكلي،لحصوهلىاOA)الررعسلالبرادmحاطمام

2ط!امونعا-9

I'سنىعناحلر!الرلي!ال.النمارىقال llداؤسسفدفالوا

الناسلدينأنك!كمجمرلقال:قالأ8لوقاعنحكيتمتدتبا،ريهالميح

الأولالنثلكانفإن7،.،ْداودأ*كرسىصعلىالرلي!حلهـهكسوعاسه

!مالىاللهعنجهول؟خباراثنهكان!)فارالعكس.،طلفالثانىصحمحا

ندفإفه!طزنهلالقولملاتديرمنالنصارىفىكانأما.ريهكودنكيف

الدهر.خرأعصسهةعار

الملى(مرتالموتصإ،عدنهـهوضعكالسلالههمةفىوحمدك)ل!الس.لحهه-

8 ، rly .u.

كللإلس!اينحاء.ططانت!ولردرلاكلر-,}SAYيرحاحاءلألهمىفىلؤ671،

18.الماصوس!رب(

حمريعاوكلضريهمحلىطهشوصطتةلإلويرورحاس)ركادصنىةكرمكلا6،له

6.المصئيطوعلا

فدنللا.ريا!ووحداؤ*صؤ)ممهفلنهع!كلاط.ن!الحادصفىلؤ)96(

ا،المص.ا44122!لفس!ثمأمومااع!اءدفىحقصى2عنالجسلرىالر2*

لتوها.اللهصدلحمةوحمدتفدلأدكلأ!3سكالملاك!المفتاذ2!حالمفىإ)02(

يهبررعهرس!طط!!ل!ولنصط!كوفىعلاكح.رسيباصتصنللص

1103:33.لر!!ا؟(لملكهكود،لايلأيديى!وبتمحلي!سلكر.ماؤكرس
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رة2Aنمم$-02

هدانعلشءأىقالالتثدروطىإلىيسوعحمللما:منىلقا

،أخدضملا!فعوانهعزمهمرأىنلما!لي.يصليوتالراايهونصرخ

)71(.أثمرواوأنتمالصدورملا3شيركلاأناوفاليليوكلساة

كالوا!لدونللههؤكلالايه!سر3حمللما:شالذلكيوخاوكدب

ايكاني.ملاانحنانمدط.'V"ا!مسلمهلميسرعنضرب!صلي

اخ}212-مرف!ح

علههنحلواالنووأدىسماننرحدوالبصلهؤمسرمانطلنوا:لونانال

كاثناتوفال!نفالننت!كبن!سوعخلدالنسواوجحللهحملهالصليي

طو!لقرلنزمانع!نلهثينبهن.أولاعلىوايك!علىلاكهكىأررنلم

،لؤفعلهمهداكانفإثا.لاروضعنالنىوالدىلاكلدنابىالمواقرللبلرن

يالهالى)73".نكيفالرطي

)74(سالبهحاملوهوليصلييسوعمضى:وقالكوحناوخالفه

)75(.الأسكنداأيسسانأخدرال!ضالونفصالقمةفىفزادمرفىوخالفهما

وفلطءأظكلظسد:!وىلضثالاننع؟ولسرررنلما)ضفىوز)71(

،ء24.2لم27ض،ألم.اثصرواالير.طاعمنروكاألىظلالسظام4يد

)فلط!سلامرفىا*طىلهمت!نلكو!وحملدكرومأخدكلاطىلنيرحاركر)72(

.*1لماi!رحا(،سلههسلهظلنعرصاآراليداامه!ةر،ساء،.

الملبعلههررض!راالضلشكماكافىنرو!ارعلاسلاأسكوا4ضرالاو)ابس)73(

رحشأشالمطمنكنسولىر!سما،السيشمحصعررسهكرم.طفلهله

وعلىكنكئعلىاككشثلعلنلاككنالرثلم،ثك)وكلكرم!عهن!تعل!.

مد!ىوندىلدددمالىوايطو3دلموانرطى!اAردللىأأكانامولأله.أرلادكن

26:32.لم23ر!اثلايحهكودفمانامدالرط!نحلرد،لضكراينكرس.....لأْ

!ونعلهتالالدىالرصاىصمهححلوموفبم"وضوالاطواص)ال!مى)74(

17.الم9كلعا(لعة

الكدرسأيرلترواشسحافيوهوالحتلمنولكلاشازارعلا)ف!وافص،75(

2.االم5مرضالص!ه!لصلهوررفى
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نروس()*،.)و!رالالا!امقالشى)*(وخالفهم

أمورط.أنواطم.يالمطولاتفماكلنكضهاكاقضوالطف!تصةزر.

عدوهاصفكيض.منهكسعلميلسعح!حدحرتأكاالمارىزصت

لإبح!ل.

Aإذا،هفولىاللرى*،النمطكلاآشآخز!ىأورضلعميثات،نفر

الذىيلالنلفالالنمارىكزعمكماكانولوالرطييالعؤفحلهمهداكان

ولأن.صفهرلليهؤالمس!حقولمن!قداكمااللماىوأرسلهسهفدسه

نكيف.نفسهيغصا3درعلأ4نأتل.العالملخلاصزعمهمكأجاءالمسح

طه.لمقوليحن

لما:لوناكالقله.فىt-?-146صول3،أحدخاركهلمك!للوناولأسغرد

رعا6مناكوكان.الدواليمزاؤمنسلففىشر!لاأ!وضعتهالمسهحولد

فقالراوثروممإ!منزلواقدالمحكلأالى6لرعاق!ندتقالأفنامهم!رعون

وهوومنحامنعالكماللطلأولد!كلهالعالملأملعاسا!نارنبشركم

!رل!)97،.!ر3المسه!ح

العالمالمحكةيشرىوهىر!ط!تثضصاوضاط،انفؤتصةوهلر

انوالسؤوالصشالهؤكياطلاثه!قنضؤنكوخلاصهمثنحثهميأسؤ

ولطلتالمسح!ولدوعواخلصواتدالكفاروسثرطوكفوفرمحوفىؤبهنؤ

)V'%[مطدومرلو!ظنهم),!ر!لأفىa.

مىعيمأل!لنرؤسحلاال!هورو!ال!الاوع!واحوبر33)وص!اببم*(

محورلأ،ص!ةكأطىحللألهـ7(

المرل.فىسضعلهاككنلم"لرؤفىوفمتوتعهورا!ا)!لتسس)9

ونفالر-*كلانارعنهم.علىلل!لحمرلكصصدممثلأشرعهلكرؤللكفىمملا

ولديهلس.لصيككرفىعم!ح!ر!9صا.مدرلللاكىص!هم....
لؤلر-.!أمسعهرسلص!لؤططةلىل!وآمم

http://www.al-maktabeh.com



فعهيقول)ذ8،الأبحلاْينصؤمرساحتهمعالقرلكمجكه*هلاال!ثة

فافصواكلافعلنميمىلأهلفأقرلشالى،عنكمبنىعنالناس"نهموا

الح)اى.الىفاذهبواكدافعلقمالنماللأهلو7مرل.النحمالى

و!ر)83،خاسةوايهؤللكلالرورعمومكقنضىالحرالموكرى

للعالممنصاكونهمنلوقارواهاالتىالروا!ةهد.إنلم.يه!سروالمالطرائف

فرالر!هلسمنالضاللأللخريىالاأرمللى"نىالمعحكولمعارضة

طىلاكر4فإفا()83،المرضالطتحتاج!انماالدواءإلىلاحاصنالأصعاء

لوظ.مانقله

ضا!ط*منواحدحؤلالمسغذههوالما:شىقالالتكاذبومن

!فكأرثريسرملهضالالعشأذنهيالس!فضلعالكهنةرلسجمدوفرب

!لك)"8(.ثالسهفاخلىمنكلفإنفصد.الى

ال!هففراءطىيحثالمسهح)ن:توللرقا.النصامهداا!انند

والنالث.وخَفالسعفصاحطنهىيلتولولاخركسلمأنقبلالمهمله!ا

كوعلمهاتطتالمالوفانال.ثزولالسلامةالمفمروبأذنلصقمول

لتسمهتهلهوحاوانفرد،الئلائةأ!حالهذلكممدكرولم8("ْفأثراها(

لإكهل(.لشىؤمرنماحهمع)!ح!رر!ةفى)08،

الموترلرالى،صلركىدحلواسخهعنلللبنالملكنول)3!رلسه!شفامد)81(

مريىهلاعئانمواضالهسار!نلللن!رلال....ثملالسندلكمالمحد

3*4.الم25ش.،و!كهلإروكالمحمالأ

(M)كلةO كررلأ.س!لةخلاة(

ككد".!حها،ظميهتهاكناءطلهتمىالمرأ6محنصمثهنىمثىالتعةم!.ذكر)83(

ل!!رسللموكلفاجا-ور.!.كصحلألطاصركاتعلئالطوطلهوللاط.خقع

22:،2.الم5ضلعالة....(ا!رسليمتض!ه

لقه.شكلمه!ةر!ىمحدوضرليعهواصتل!رصروممعاللبنصواحد!)فا)84(

طكود.سيلسهفالف،خدررسشصلأفيمكايهيىسفدًؤكهرعلهفتلل

رمحواوتلكحلاع!السىلتنتطعمترصصدعهمواحد)وفْرليفمى)85(

05،51.لم22رناوأروام!.ل!إ.رلمىملااث
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ايلص()86،.

مواذومفهومهمنطوقهجهةمنفاصدكللكلمسعفااذمنكلنقوله

لاننليالسعفلالهأخلىمنوكلفنللمسهفاخلىمنكللنكنضى

لمأمعيهونكلوصلبقتلالمسغانالنصارىكرعمفكهففم!دوكلاهصا

النؤأفوىمنهنهلافاسدفكلاسالاننلاقولهومفكطى.السيف!أخذ

قا.طالا!أخدلملأنهوالصليالغنلصنعالهالنصارىف!را.مماصم!على

)87(.السماءشاللهقا.ماالا،!لماليد:،ا!هئتالكما

كمايرطكمانيسألالثطانفاموسعك!نالرمي!ال:لوتاقال

كاللهوخدعم!لهفر!لهم.سو&إلىاحميتدقلتدعه"الضطلأكرلل

ومذاالصةطىنالحمدلله.اهالواعنفدوا.والرحالللنماء!ط!ةفطنوا

انه)لالمحهلفىترلإذ.يسوععدىمزيةدلحوار!ىل!!تتضىالكلا،

كلكفشاكه.لفدأكما.لىاسحدلهوسكلايىمحلامنسص

منه.الي!يكملرارصيزكلأنوص!

نإنالموصننالصنارهولاءمنلمحدالامح!وا:يوعترليكانبومن

كدكيلم9(السرات)ْفىالدىاللهوجهينلررنحىكلفىحكتهم

ولا!را.ولا!رليلا!ثلالله.أك!اوت!فط)19(.أحد!زلملله:فظلذلك

الهسأننهصطعهنةرلهىمحدوفرءنلاقلهصهف!كلاطرسمسلال!3)هأ)6

.ا.الم8يوحاطهر!هلهد!وكلا

وره(صأعرثدكئلمي!!مالمنلى"يلالاتلررتلى"وركلحافى)87

31.لم22لر؟عملا(!ممامطلكمAامرث.صلارسوظالمه(

رسلأط.لطمملكحميولرعداكلطيىالميالطيلىلمصافىلؤ)98،

حطعههفميسعلهند!كلىلى.وستعررعاي!مكاصكلهونلى

4*،01.ض

)09((NPحئكللراتفىمحكهم،مموللأى.لمنلرمولا.ي!لا!ررا

لم.\.18سلس!والنهئ!ل!كنال!دوءأى

!وحاخر؟مولآ-ضنضلذىالو-لاكنظ.اطكللىللهاروءفى)19(\لؤ1
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)29،.ماتلأأحد

ال!حرفىو!لهاصر،نفلهاولم+9(.الفارفلهضوليوحاوللفزومما

ال!قذس!اوحلنافلوعلههمثاولمحنيقضىكلكحرفا.شهاوركروافلم

.وا!وصقاالكامة!هملهانكيفصاجمهطىلأزرناهـر8شه

يا!ق!!ةالىيالمسهحطريوضهان:فرله!هصامنى،قواومما

ليس!حضهمتالا49".ناصرياط!الممحإنلقثلف!نوكلهنمالنمرلآ

فىمنى-يص-فولهركنلك!بنةالأنهحاءشلمحدنبر6فىبهرلللك

معللخم!وسمنخوفارسألىثها!لومر3!وصفل!:لأوذالفصل

ظاصت،!هو!هلهلمنيم!ظلرااينى)!9".،عوتمعرشالقللنهو8فى

!لآا!فمباوق!!لاصبلى.شكبئأرسللررضلهممن!وعقر-لما:منى

ويعلالىضلاهمامريرطىكركبالموصانا3Wكدافالكماأمامكماالنى

ورملهصاوهويهمالهحتاج!ربلهفقرلاتهِيكالكمااحدق!فلا.يهما

لهوفرضت،وركبملهما،كيابفلكَووضحاوشلاالليلكفنىللوقت

لنلىوقل.الملقةاربحتأورضلهمدخلنلما!ووأغصلاال!قفىاثاب

الطهل)69(.ناصراعنطءثلىالنىبسوعهدا

بصص!دفىلملذىاحه!ةللكمدحنىسرص!سيىلأدلىولر!ة)29(

1616.لأ!حه(رثم!زمرورله!ث!فىولاكلر!

)المشكل!أ.!تيكلهصفرلرلعفلفىسحاملكذكر)39(
فىوسكئوكىلم!هل.لراحىيىلصرفطمفىمعلزورصلى-يه،حىونا)49(

232212.سىسط.سىونء&تلط!مى.يمشل!!ت!طانة

)Wءصرص.لهههثكومحهسر.لىودرفللاولهدىريد)ننمحى!هلؤ

اهلم2س!ا.برسرش!عل!مىليلرصملحملكى

ط!ش.سررمرصحمكد!ودحملحدستيىئيطلركدمص!يرارلما)69(
نحلاصا!وصط!لوطةحم!لا"ظلوتيمم!مى!ةلىفطلها.نعلا

JL4ail"ررر "IماAAورسلهصا....ظلرتيهطصحاحيلرمهلشرلا!ما

نطى!طعدطرر!ولش!وياسحكسالرهاوللاملطلانلمي
ونر!رمائتوص!ا،عراو!رو3درر.فى!مركواحرولحعع!ط
ولا!دث....لافىلرص!نعلشسرضدكثوالراوللنحسوا!لشولحررم.س

نمشمئمىهـمممالحررمننلىملا.منعانللةلللدة،تأرر!لهمدض

لما،21.11حى.لبكل
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.قالو،حنا79(.!يرطاصاكللانفإنكماامفها:ولرلامرقىوقال

)رسالهنحة"كررلم.دلكصرىكر9ولم9"ولفركبهححاراو!!سوع)ن

وشهالةلدخولهالمدكنة،ارعاجالنهاليونرشوالممكدأ"3المركوليأصحابإلى

الحمهر.ركوليالىالرليأحرجومن.الناصر6منجاءالدىالنىأنهالناس

لهنحكواالإبحيلنخأ"فىأدرجوهايهوأنولا!عد.يالخصروالاغتداء

عنلمجىءالظنوحن،لغفلةالنصارىكاقلهادمالنصراصةثنمنالناس

.الكلامبخىفىالننر

له،رسالةفيالرسرلبرلىعبلأانسه

1(،َأفر"لم.m)يدلنالعنةنمارالناموسلعنةمنايتاعناالمسهحإن

لعنهحىالرمولعليإدعاركفهفلما()1ْطعونسملوليكللأن:نقال

.ملعرنسلرليكلأنلهأينفمنصلبهعقلهفاسداحفدأنهوبصرحا

بهمفعلمنالاالملحونويس.جماعةوأصفحلااللهأوياءشصلبوقد

ذلك)201(.

الفصلأكاةدما""انريمعكل8لص

الصالي.علىسمرتالتىمىآثملجنةجل!تاللنشايدكن:)فيقال

)1ْ3(الخنبةعلىعلغتالنىهىريرف!لسواتستالتىوالشبر

مر.لد9صيلأرلىلآ؟شعرولدىلإ!حللأ719(

(OA14.لم12محرلمهمركماعدفطىعناووجمدهـم)!رحافىوز

طىمنكلطودمكوليلأنهلأطالتطر)ذفلارصورمناخلالاالمح.ال!مي)99(

13.لم3*6.3ع!ة..*،ملى

00(N)كؤ.!وريلألمفى

13.لم3اللا!)101،

كموطا.من!ةذلك()يهمحمللأ)201(

7!دىلأنسرلأندالهد!نضها".A-w--AP&للصلييردعلهلاتفىورثت)301(

ولنزص،!e)روال!مللاالعل!مزالترافيلعشوتد.الب!ؤيىبطند

34،353.حامركهلأسلة

-"22-
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الصاليا(علىعلق)"ْالدىلأن.النصارىعلاء!اجماعغأرذلك

لمحنةخمرت!وملانسافةالأحسادكلأتو(!ن.صكممناكاخوالب!دهر

-Iالنرك.فىوظووضلالةوللافلكملوالأرضالمراتف!رتووم

ثهولراحت.الطرقيظتفيه*عتفدكتاليكعالىاللهرحمكفهدا

1(هْوالتصهـتايركف*وعث.لسافىإلىلسانمئوأستحل.النرقكراجمة

)601،.ومكانزطنكلفى

ع!يممثمن!8فىي!الممكلبئكلثيلع!ل

مكالمتهم.أرادشما!تفحا،،7ْوا!يةأشلةضئذلكنلىكر

رممالتولر.صددعلىمدكممور!در!رىالعهؤ:النارىقاك

كفىنكعف.القطعىالعلمكفهدا!و!روخر.صليوتتلالمسحأنينقلرن

ابرلر.كهنهما(0ولْالملمبقمحال!

البراب!

كانواإنصاابولر.!ددكانواتلهالحافرئإنلكمملممنلهمكقال

كاقو)ذا.ألبتةمنهمأحددحضرلمالمسعحوأصحالي،اليهودمنفطةشرزما

لمفالحاضرون.رالواسطةاللرننالشواءضرطه%!ولر.فلاآحاداا!ددون

مئشمرىفلهت.ضهمأخبرإنمالحممجاءشفكزالصفة!د.كونرا

فيماأخهارممدقبلفيهفا(.)9ْالمهحأعداءصكانراالههردمنحمر

هوطلأ.ص)علشه)عوكل!ةلأ!لفى)401(

عمحن!ه.ماد)لر*اللام!صنالمنةفىدظأموا!ممف)501(

،601(j3r&كهموللا.،صكع!أص

)701(k bwr)مرول.محن!

(A-)المحضاياوفولهمصا.مثهدا!3طىوقرلهمرسكر3)سلىاللهظ!رإلها

ء156.157كةل!ا.لهم....،مطومنوملؤكلؤو!االلهرعرل!3ينس

وطللراحمه!منححاشالاهنةصنروشؤلمالمحولع!كاندطهلعرحت)901(

الرنامراتللا:لإطل!وحهعلىلملحهعلمكر؟مى"لطرسالالحسه

Or. otlylللمع!كر!لأف!أشد3!ؤمنلد!الصليضهدولا
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لاكر،وصليننلالاكدوامامنكنركهم،سلمنارلوكنروا.محدوهمكيئ

قدأنهفأمحلمنا.نضسهالمع*المضحول!كرنأنننىوإنماالنتلينفولم

المسهحهويىالمملوديككون"أمميوزللحاضر!قنهلولولهم.شُةكان

حتىامزمنشكفىكانواولقد.فلكلجوزواالنبهعلههالقىرجلولكنه

علىفلواأقساكميرولر.لاضرهمفكاقا(iلاْالم!هحأنت!طفزصاروا

العنى.الر!زالقرآنالنولرعلى!تدآكقبن.

رفعثاصيفىذكزصلىقدفاالشبهعلهوقعال!ىهرمنفيلفإن

.<II)1المح

اللهيااس!ل

ظهرشساصلطمنرنلمالمسيحفبرالمصلرليلهكرنأنص!حكيض

فكملأأ(.)2الأمواتوقبامالههكلوانشقاقالثصاسردادمن.الكرامات

خلهم"ضدذلكيظهررلمرالنيداءالأيخاء!نخل

طيقاتوثي.العالمفىاشتهازلحدمالقلمناكذليطىدللنافدفلا

افتحالهعلىثلينقلولمكدونلمفحهث.لذؤنصجحالوكان)ذ.م%كى

يدلالةساكنت6ثهلانهىصور0Y.لر!وفىو3روعهرهلقملىوأصعهم

95!63.لم26شىرور.لههؤكارا!ثيؤلم!صحسل!رعحملأك!ل.ظ!

له،كرلرنكاواالمع!لىا!مالعى!لوتافىفىر"لك.لأ،جهلسضعرحت(

/34IVوناحصمتوق-كلنلت)نلهمنن!.ننظالمح؟متكتي! rr

ا،صننال.ال!دكينالمهح؟تله)وكالأسا!هنةدصصالهولىلىصني

ظن!ه)كرفلالمح؟كرافيرلكهص"لكصرحولد6:62االم4سلىمو(

لم،26.6ص

ما-.هلاشالامنله!انر(

اللا4يىكداالأرن!علىطلطنكلأتالثمة.السل!ةلحو)وكدلولافىوؤ(

ولأرض4-،4"هلم23ا)فو!(منالحلىعط!ولأيثقسىوأ!كلت!عط.

لراندفى.همحنأجصدشعهروفامفنترالنررلثغنت.والمغورلزرك

5،53.الم27مقلك!ثأوظهرواالمقدصةالمدتخ!واؤل!تيدل!رشو%برا

-12،-

http://www.al-maktabeh.com



.الناسييىالأمواتتمئىكعف.العقرلضعفاءعلىكررجكاذيةيدعوى

ذلك.!نمقرولمايهكلويتق

منضبهاللىىلأنالمسعحلأجليكونأنلاكلزآنلكطشاولر

وهر.المرطىوالأنبياءالمف!لىالملالكةمنأفضلضدكموهم.الحواركين

الماءعلههنبكىأنوضت!دةسكلهفصاركفسهالمسهحلأ!ثازأفضلهم

عم!أمأفحلسارضاأمَل.صلبهضدالأموكتياممامعنييقاللم.والأرض

سىومن.حطهماستقرتأمذلك!حدملواوهل؟أرواحهم!مردروحه

نوؤ)طفاءفىكلمالساعونأمالعهؤأمم.التامهفىاله!كلانشقاى!د

ضاصمنمركمانحلنهم.مصايهفدالآلهاتهد.كرتومل؟كامهونحقق

"W.راجونإلهوأ8كاللهنإنا.ر!ونوسصايهمحماوكهطىهمأمثه.

النم!لألا،عيايهاهـثنبة

اللالث)السم!ل

مدومديرممورازفهموخالفهمالعبادإلهالمسغأنزعمنمفدلهميفال

الأحبابكبكط.اقرابنحتيرها!فىثموفتكوسلبه!)هلأشهفهززصشم

.الأيامكلكلْىوالأظمالأنامبرزق!رمكانولىمنفأخبرونا.والأصحاب

يالبسط.والأرضالسماءديرومن.اللحؤفىولالهالوجؤحالوكيف

خدلنهأمكتلهوقتلتيدفنهالكلمةدختوملوالخغفى.والرفعوالفبض

لفرالفدكملإلهومعفبرافإندكتفدكانت:فلتفإنأللامهد.معو!ت

!طلكهف.يهاتحادماءفلك!حفكهفوأسلشهنزتكانت!إنعظم.

كلوخلق!د.-العوالم)113(-كقنلاالأمانةفيقولكمأ!.الامتزاج

كؤن.يالمسح!لمأن.لاكيلعنوعغتممااشنىء.

ا!رافياكرونهالناسيدكنالدىألاينللأحدألا!د!نالآ!إنوتولكم

كغر.ثهنعل1لذىراضياكانفإن.نف!هحمنالدفاعصفارا4فحل

;sr)المرلف.أمت!هاد!كالعلاةنىطرنهاكىلأطةنيةمنا
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وكرحموااليهؤعلىثشراانهداحماقمحلى!نهغىوكانفلككأىوطهبكم

Iلاشرليوطى)طوداىعل I I Iلحص,علىأعانرأفإكم.و!معالهودملوا

.وتنا.ط!!لؤاىوسارصارفا.

حمالأمحنعحزمننإنصوا..اليناطموا.رضا.يغعركانوإفا

لد*كوملرنأونغعا.عند.درجونكهف.4مملأسهتعلطكمصحشاشته

الاقناععنعاجزاذلكيهالمفعولكان)فاإلان!ةلاككونقهلنإننفعا.

نفسهويلليستسلمأنواديل.ايهؤمنامتنعشاءفلرالمسهحوأماوالدناع.

9115(.الدنوليثرنعفمو!ررال!ةمن"ينظهمالناسعنفداء

وكمنلشواخنفىاستنرثأضاهدإذكتايكم.بهرتممالانسلمنفول

ضرمنفأخدأع!طيه.صركلعالهللأنالىالسلامة!ركدمكانالىمكان

أنوحكحنم.c?IV)كتايكمومنمنكمإلالسمعهلمشءوطا.I(اخباز)16

هطصرف!سنكانإنقهل.وقال.11(كركش)8لم)!ىالهى.كلا!آض

الآخرعنلهد!رأ*صوروطىلتي71(لم6ع!ر)ورحالافىالمسعدلاطأحدمو)114(

محصصقةعلىلألالهةحملتهللمنوى.اظيكردكعخهلغهلأ!.عن!عراسه

ش(ا!الم2ايوالمعفدمىثنهامر3محلىأد!92(الم6.3الم2)!وفههمما

!هؤاىالمسحلاع27(إلم3ليرصا3لم22)رنافىعلهلثطلاا!ملىلل!رد

لضهحرف!نه!نلطتيلةل!ال!رررلرصلىاللا!ةوحمللمننةشثرممكمن

لللك)ولالمحن!مش!هدفىنعبهكحيطد*الهسضورىلمه(27)مق

ى24oلم26مثى(!رلدلملرلرحلسكساكلالانلااين!ملم*ولى!رحل

الىتامرس!ثلاعى.ملكلمنلأزلفىمحتي2سرلأله*باثمه1)خر؟

سهس!دوأعونمأظأوادصهع)رلافرىدهلأ)a,لمليىثرلىرسلةفىلد)115(

يزشلاطهلركمهكللأاللهفلمهولىالمسح!سرلمولىءالنطيسةمطمثررفى

2422.لم3رر!المل!ىيوليرطة(!سلنة..لع!لماعنلمغأحل

WO)سراحعs,.'AMYt43:الم4ىقVY11(رلIA 01IA "I -Y i fVVV.

!سرت.منسعدلهالم!!ي)117(

:fin)\ضسلالمحىاللىنثلاعكل!وت!عصرعكا!مةلاعة)ودحرمثىلىود!

46.لم27مثى.....!هلرصلم!اس"الهى

-؟-26
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صفداءنفسهولل!نسلمأنارادأتويموأطا".)91حىفاصرنهالكاس

وأننسهعقاليمن!دهمأنلاخلو)!انلأالس!ف.الكلاأشنهداالاس

أمرمننفسهكدلأنحاجنهفما.نغسهضا-منكان3فإ.كيزضابمن

منكان!)ن.والاهانةالقتلعنوأضىضهم.ضانهلا!هنزمامهسلكههو

ولاثق!ليالشفاعة.إلاعباد.صلاحك!كنهلمعاجزا!ارنفدكيزعفاب

يدعوله.الذىالفداءيحملرلمللنلوروحهللاهافةنفسهحدلحتىسفامحه

ومومطلبهفىكثهفعهأنالجا.منضد.لهكانفماأيؤيزعمكمإليوالمشفوع

الالايص!روهلىا.ضهكمرادهاسعانه!رمنومسلبهقتلهيل.امنمنمحانى

،عداء.من

كصللىماوصغتملهوحصللخلاصكموترلكعئىالذى!رل!فهذا

يافوفيفأننم.الدنيامحنمنخلاصكمكانإنمرادلهتموطيهخلاعىلكم

الصرر.ومحملالبنرطباعشعلهأنتمماعلى

فعلوعلىمخاطبونوالصباملاايالصمأشفهاافكاليفعهذشأو

منوبحىيجروكهلا*ئرخذكبيرأمنكمفحلكارفمنولا.كعاقبونالآ!ام

النماللأهلوأفول؟لفدمكسافيهلأنلإبحيلكدكمالفياسةوومأهرال

هوممنالخلاصفاطلبواذلككانوإفا12(.ال!حيم)ْالىفازهبواكدافعلتم

عطركحالى!مبحانههرإلاإلهلأاللهوهو.عليهالخلقسائرودحول.ل!دكه

!مثركون.

الاابح)المطل

ضحظمالد!د!لىالصبرالناسلملمالمححاستلمالطالمدارىلفا

الغصوبوكهيحون.الحرول!عوقكنيمونمايالكمضيثا.أفادكم!افلناأجررنا.

ظتحرأمكئ)ن!أكلوظلاسىوكلا+-c-علىو!رلخلاضمالممىفى،ز)116(

36.لم26سط.الكالطض

الممد4لأيل!لاانرالى،لأمحضصينم!وااله!صلللمنيصترلالمشفىوؤ،012(

.4الم25رمحكط(لإرو-
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وصشؤ*ماوصار.حلما1Y.'00,(علماكسيكمنماالفنالوننصبون

يحسنكان)ن(كقولومواسسلم!كعفالحكطمن121(سفرلاالأملأ*من

uA ,joأعلم.واللهكديكمظلكضنامرنهامأس

الظصةال!طل

يلاللاموتالىمضافأنهلونقبصةالفنلككوفيإنماالنضارىقالى

لامر.!رنناسو!ه)ثىضرالقل

"ابلصا

طه!ملأيالاتحادصارقدالمسهحإن:القثلىايحنويةعنفلك!ض

والثىء.لاموتعنمتمهزناسوتفيهايقلماراحدةالطب!عةإذواحد).

كهن.ولموأهيتولمماتلا!اليالواحد

لهم.همقالطببعنينعلىياقالاتحاد!دالمسيحيأنالق!لرنالررمرأما

ستحئفلم.ثنهمأثاللوافهفاروافالفإن.القلعندنلركهاللاهوتفارقي!ل

علىمارزالنزموانفد!ارتل!نالواوافيلالاتحاد.إلأعندممالريوثلأالمسبح

الألهأنومويالتدرعالانحادفسرراوان.الناسوتمعاللامرتخلوهواليمق!ية

كر!نهأيطلراالتامرت.طىطوزا"ورؤ)23عندفارفهلموستالهصسكناجحله

إنالنفهصةاثباتفىكفىالقدروهلاأم!نقدألشلهموقلناالحالهةكلكفى

نفىعلىتاثراكانفإنالنقائف!.مد.كنالهأنلسكنهاللامرت!أنفلم

نفسهفىعليهيالنقصعلأدونك.ينضصتهورضمجاوردهأماءفقدالنقثض

الر!صة.صعنلهأ!دنذلكنادرايكنلملان

الساصاالالسا

طد.أضلموكانذاb)ضلالومرالهإلناء!وركفابمارىلتا

!هدىوكعف3يكدلمنثعثهمإذالرطنيظلم)!مالرمللإرصالفلاشى

سمرولص)سنر(وكلمة)صنر3لأصلفى)121(

!حوول.ش!ة)ررود(كلما)122(

12-حهـ
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لهم.زتال!ىوهركفرهممنالعباد!رعرل

القتل.علىmالدىموالالناءور)ذ:اضلالانبهفىيىقلنا

.كنرواالغصدولهلايهالفتكعلىقدأجمصعراوهمل!المسحإلىماجا!وايل

وإنما.شنلؤآخرعلىض!ههألقىلمالمس!ح!تلأمرمملر!ضاللاكونو)نما

كضلهلالفحللهذامالفلا.فيزطىضبههوالقىالمسحوكش!نهمحال

ولالجملة.يالحنةذلكوعوضهْعلىحلأهمالنههأحللتهىوتدلاسعما

كعالىحور.ولالظلمولاينسي.!طرريشاءمافعلاللهأنالحرأملطب

وضاثاللمحسنشلوايااللهطىأوحيمنزلوقدملا!ط.ملكهفى!كونأن

123(.للمسهثنئ

عبد.حىاللىفىالا!نفخالدىمواللهأنهاليأهلاحرفوقد

.صملكفىلصرفمنلهظلملافماينو)سرليل)124(.

المماب!ااس!ل

""،اللهكلمةهرمركمينعيسىالمسحثأنمحاككمضهدالنصارىقال

تلأ!ملأ.وعندكممندداوامل!ة

6وبرليصصثحهلصطهللهمالمطلر0)23 .'.e,ددت!لملكعر!رلضثن

23.لأ!ءسود،وممكل.لاكهـعط

اللاأولعمهحركةثصككد!له!ردشwلذى!ممللم!كورا؟!حلم)249(

لنمارردمنطدهواسساكتدافى!دAA!ى"لدماوكل.أوصالهنى،ت

نضطمه.يىلاحمابؤلالهمقلانىكىللصيأ!راطشهمظليألالهم!مغ

اط.6-1لم!3!ىسلام!،؟ثيمر!تواصحمواالندفى.ضكررا.مركاصلالهم

!ةحعلهحت)طحر(!امرىهواللصعلدىيلىعرحشده!3النرفي

النرفي،وكدعرارلهصوكاصمتأخرىشوسبمجهةصفهه!راءيد!لمانة

مسوآ.كألألهذلكعنهالرن

اسهتكل!ة!ركللها3،ىالمعكةتالت"ذل!3كاكهفىلحالىنال،125(

!زرفىه،-عرك.!اثميغوشوذصلدلمافىرصاrteكنعىالمع

المح)ناالشإلاaعلىو!ررادكلكمنىلاش!رايهالأمل،.لحالىت!اب!

با.171.ضه..!هوررع!3الىالظطوكلتللهرسرل!3ينعى
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رلى!حا.لاكهلمرفىورموكساللاتم!نده!ههلط*مصارىمحوند

كلدتل!!ا.طلماملثلرلمطةماوزتل!ل!هلألحنالدشعنطلأكمل

كلاول!طك!ش!فىمح!عاعي!ر.لإا!رص!فكلأملين!دلالا

كمرش!نهال!ل!لأفىتل!لاضكنرله.-صصلآ!ا!كلهةسلاص
ملاشإساف!هفومالافمةط!هةثراسكصفهه!يصعولإمم.لعوض

لسور.سمحلىرلاتوم!يت

alfممنةضي m0u 'Atoورحمعلىالم!نةالع!ط!النؤمولكلمةضوا

ال!هو،ل!ىمرند!لطسو!موالم!ىالكلملابسلصو!هرالكرد.

حمس"!ركسرنةوالكللأدحكط.ومىلرد!لأصد.نلأكلطىع05.ضةفى

لأظم.حسفىلأثط

قيماكلفى،زك!للى.الالهىلح!!سىيملةأشمامصوو!ضصد

كىسهولع!وح!أالهطأالهـل!ةلأدواشعلة.ون!وكودط8الطا!رصلوفي

ملةسوولعلد.!وجؤ4وصدفيرأ4معحف!وملا.موحؤكللهاخنع

أ!نطمزفيص!ىللكود.الم!برالفو)ككلا!ريى(حدىنهل&pةن!علدى

لإلههة.!لكيدما!دوالكللألإلهى.الشل

دشرلسدالل!مدىالنلردلكردالم!رالن!دشلل!!صدمدطوص

Jويعل!!مشط!بهايكللهةjCjاللهضثها.فىمىا!ىهلمةشعركل

لوصةوحدرفىطمههمءمي!ر!وطاول!

ضىا!فتالنلد"!ؤلأصنتو"لطي.tولرشكى!لهعط!ولغولى

!ى.لشلصش!يو"حمما.ضهرطحلا!ليلرو!وت.فىلكل!ة

يرز.وسرلىرسزهردمحنطمى!لأماللهكلطينو

hkOلمع!يسرملمةش.نهم!ولطولىوطو3 a'et.دلغم!ها

-:سm!رولإرلحفص.وضهلاله!لأوالمورلأول!لهويهـنوالحلملهكئ

ولدمصرمررء،هـ.ملىسه!ثهولىالأد!ولإد!للح!وأوللحكطلأط

ضنى.ورءأىلأصلاثتصآAirمثر4لآدالىكلطمطةعنالمرلفثمل!

صنةكهاكل!لارورولنطلاك!لضراحمرل.المسحما!رالمسطصدوصط

عوصللث!الي،!دت!للا-نهلأ!لهيه!أركابطرتولكلأصكصة

المتزدولاسا)يالكلمة(الم!رالمسهحسة!هزو"حدكوأ.ماالمراديل!سط

داأعدنوكلر،1()عياثهكدظاللهلأفيكد!هسىل!دلسحلأم.....هـصثئ

ل!ا!لهأم!نلأدعحكرد،.لإتأفكديلنلادولمململأ"كارمثته.للهام!ر

وعاله.ولصك!مط

-013-
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اله!رصئللافىلآديكسة.w+.tحي1-4كلكفياللهككلطاللهاكنولسهلأ

كسالله،ل!لحبهااللهأفكلرلايرقلألهلإهاكوله!رعىلله،كلم!المسحوكرفى

فصفىدطلالكر38(لم11)روصةسرادهعلصلردرس!كرعرفشتل

31(.)صالإ!ل

لدهدفنىوالمى-!و،!ةكلساله!اضسهلو!!طكفيممالىكلطرلل

!دىثحممللم!عدفىالنصا!لو:عنصروفىكنسحلنس!سياكلاالصرت.

.المندسهالرتعوك!لكهلىط!لأد!ءAjهرحل!لأد!،،!ولهم

،كىضلصه!ياحدكلاحبزلنك!وكىمامنصرطكوص!حرير

ومحطاملة3.الله:اولارهرضه.أمحممرشكوعد.ثمفاحا*!د.،منأحد

النرددرتوضهموركواحدر3راصحه.طيحمة!ور،لهولاءالفص!ل!

473(.عىثو*ولإكهل-4!رراطوافلتمحنالأكد*تلا

و!الأكوملسهةل!لارييص127(ثم!حةايندلأولر1محملانى!رسلهـشهـل

!دكالاتشفهزفي،كلمصَرىوكلكلمنمر،كل!ة(المنرنالرت!ن

*مرتمحلموفىاالكلة،ط!يدلهى.المدنو3اوأ!ولؤ.المححةكالدطك

النومى.ف!سالألههىلكل!ة:المسح!لافلاطو!لهكناللىلإصك!رى

يمكر.لله

كسردالنرسمملا2(لما62صصكودايههكلرى*لىصبئ8للامةلش!

لؤص.مهـلرولرصللكل!ة.نر،

نىاككلما3!فرب542t(المم!سن)ض!4كافى.رولوطهالح!لهـخمل

رلنثواسطناصدرشيكلا،يلكللط.*مؤقردهم!لماءوالو!ىالمم!يش!ط!ة

لله.وولللهصنقةملط

!ءظ؟لكوكلا.ومرسارطروكللكلر!لأ!شر!كعرظانلاطوفىركك

الاعنادملاوحنمودالن!مداتورفىواس!سئ!كلمالهئ"لطملكنولم.المس

لأ3.مكلىالا

لدنهةمححمفىكل!ك.المصرمنعدكرصاضمالملةلاوممط،يرلوثكوت!

ومرثعكل)ر-كلةومىهلط،لاهركرأطم"!الصلةمد.المنسة

المطلقلحمرمىمنلزفهررمىلأله.!دلأوللأكرمسفلأكلسةلها.المايع

اطوظس.كانلأعلى

(-)ص!مودالأنهلأودوكان3*(عىولإكيلالوراة)ضانككا*فى،ر&ر!لل

الونم.لقاثرلتالدعلا.ملايههتوصلرفىوكالرابكرللهيهنل!وطمؤ!كلط

ولأرندً!واتظلق!كر.اللهفي!تصنلآلهة!ر3انتس،.وطح

_iri_
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نقرلأوصا.لأحجروالمسمبات.اللهكلمةدسمسنهفىلأنزاعقلنا

كنلهفقالفعل.نطفة!رمنالميحلكون!كمإلىالكلطالظءسالمحنى

أؤالهه.نس!!و!أمزلصلالأمركلإ؟فلىمنىلامنكنيسيبيطقه

يرلدمحملنالكالمساك!اكلاعلهكالسلاملمركمجهركللترلكلطصن

فسمى.الكل!اهد.عندديه.حمكفعندهاآخز)126(.ا!المس!حيسمى

كانولما.لأعيارمداكلحةفكافىمحادة*زمهالنىء!سمىكماماالمسيح

وفىالأ!هاء.كد-فىلملككحالىاللهصا.القدسروحيدعىجبركل

وا!)وأيدنا.كعالىوتال-Illy)لألضيأريكمنالقدسر،حنزله)تلالنول

كلماحاملوهوالملقىهوفجبط.جهرلياسمروحسى12((ولالقص

بهالمح!نمرثاسمررحانسسثه.المر*لرحموععسىصاخدقكىالنق

وظنر.شرناحدإِالأزل!الكلسةالغلاليمناحقدو!ماأمه"912(.

افنى.دصو3كت.ىلكلس.وملكهبا-

!عولحملل!لأم!ص!ويا)ممر،،للكلطكولودلكل!وفىوكلا،ثرررلان!

لله.لاتأط!كر4صلسولى

!و!طلدكدفىسسعولا.لعالماللهشىللكل!ة!صااصكح!امكينصاوش

الكللة.كلا!حمىفى)نوله؟كرنفدالصطفةشسنقلمنلاهلاكءلفدة

لكلاكلال!!اللمأهد!ةلكرفىمهدلله(!ل!ةركلا.,a!و!ة

لهالمسهح-خى"لكرعمفدصAلألىل!ةرلضولط!المندحست)صسهفطي!

ولهالأ!رتسلألوسالويلالحلمولها.لالأولألهثدافىوحد.ل!لدولسكا*

!ك.!لا!لهofكولن2حملاكرفكه!لاش!لهالمحكلاجما.صهرلةنر

!رف.3(لم28)23(ولمط!كل!نثدعنهـ..أ.؟لك!ر)صدألالةومن

علههالبماكهالكسلاآول!لالملاكيههاكل>:لريث!لمحنمشقىكصطا(ا)26

.VAIIرلا!امأفىلتصلركةمك.الرمي

201.للأ!لسوؤ12(ول

لهـقر.هـرمئ253!ة")128(

و!هلا.!ى(صهw)يرلهياط!Aطلىيثلىللنو!وز)912(

صرككل!ىيرى)ويط.نهيلهورت.سالىصهو3مو"*ااحلممه

'V Tنوى!نكلراولوور!ولهسهطدصلا!ر!وفىاللشالمرضئصتكلىوتد

22.رماهـلاصه(6mلإسلا!3نىمحي)،كك!!
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كمكيتة

يقرممحرنىإلىمتقرلبممرلأن.ممسونلكجرهرلمالىاللهإت!رلرن

لالفارىالصفاوأنزملأدىلا!قىلأْ.ضهمتزاللهأنيالعقللبتوقلىيه

ضؤ،!ل!المنكلمناريأنمثلاالكلاآوهوالعرفرمحلىومحالف,المو!

نهى)حتماليأوأمرامحالمنالكلاآ!رثاهاطيححلقانحاثهاللاطقرشتد.

فدمحازاالههئنقل)نما2ألطاتمغلتهلاضرك!..لفهركقلتاذامنلا.

ودلبستلا!اططحلتنفسهالنلاالكلمةكلكاخضنهاممvtمار!الامتال

لالفارته."متلبساللشكلملازطهىإنماثه.

الل!ه)اس!ل

كأوكلف!ا13(ررحا()ْمن!ا)ت!فحامحاككمفى!ىالنصارىفالت

أنمنكمأحداصتادل!ساذ.ضالاممفعدكمهداتلنا،إليهفمهلا!ر.ماذلك

الكماليأولفىذكرناوقد.الحلمثهاعدفىىد)نماثالمسهحامحمتالأبروح
سهنرلوستللامعلههرمرحم!ل!له!شثفعطيلىس!اه"'-4.

سرروفى19لأنطءررحهمنصهانرحهاخنناأست)ومىلىصكأ!حالى

يدالأللاطرفى!ال16Ls.مر،(ثرا!اكشلروحا!ا)فأرلجارز!3

روحهمننطودغعرلادمصش.ماءشءلةمندلهولالمطنمنكدلهذكر

.89،!حمرط!كرو3(فلهلاولاكلل!ولأيملرالسعكلرعل

فيهه!3فىسه!أمرالملكشخفنغ.اىعىحقنىررالمراد،سنموتل

الكل.آ!رالىلر!فو!الكط!لفخالدىوهى!سقاشمل

فرامث!لهاوا!اورثواطرصايككتلت

المرالملككفعخداررلىسا.لأ!ست،اور-سالى!ررالمرركوفىلرسور

وكلا!زو!ةخران،!صلولىكماتحكلاسارر.فىلتسىريرى'حه

رمنت*لاتكهرتالروحلا!هلأمهلختولللكَ!هممهورملا!سدا

يىرال!كوطىعلهكسىلاكر!3ين!ساللهن!)يذلرحولهةر،شلطنرلط

علههأطليثلككلاLJاا.المهموممهلا.-،الال!فىال!لىلكلمالفصررحيسك

ألالرحه...ط!"رألمررلادله.سبياللهحملهلدىلللكنلكمحنهرك!ل!ل!؟!ه

83،84.لم6لبلرلىالموضوع!فميل

12.الأفيصر0133(

-*؟-
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فمها:ضنىلممانىكزأنها

!رادأوأمرنا()131"منروحاأليكأوحخا)وكللكالرحىشىلرأنها

اللهررحجر")132(فمفىنالنغخ،جميبهافىالنفخمتولىوهرعبرلىكلا

)رحا!لهنىتالونرليا!حنىالمع!ىوهونههاالحقلنعلمظهرنهو

كتا!فىكماالقدسرد!اسهلأنجبرررومرعالك(،13"حلالقدس

وتاكا"3)هالقدسالرحمناشلايوشعأنالعررااوفى!عالى)"13(.الله

لأطاوالحكم!العلمعنكنا!ةوفلكا".ورص!)36فىلاحاهاللروحالنوراة:

منامتلأالمعملانىيرحناأفي.متىا!هلوفىضدآ.كماا!وحمعانىمن

ذكرهم،سقعمنالنصارى*أجابفماأسه)+ا"طنفىوهوالقصالروح

علهك.ولالقدسروح!كمجمولقولصجوايناهو

المثع!ةاس!ل

طىدلهلونلكلك)138(.ففرتئمتدالمسهحتالالنصارىتاك

الله.إلاالذنوديلاكنفرإذررضه

إخاراظا!اكلكشررالهتاللمانما،لابحيللفطكدلكيرقلنا

10.52صاللررى)131(

محوول.شطكلة)!"ثأكلملأ)132(

:Orrظللكطللك!لىوش!ل!دَولالنمسالرا!للا.وفلالملاكالاولديلو،ئلؤ

35.الملو!!له(اين*صنكالمولؤشوسلى

(wtا)رس!رممهومدىبواس!!تللور!كشالنصرىلرله)نلكملأىتد

201.لل!سدش(الكل

9.لم34صهة!كم!ر3اشلأندكلا0,0ين)وحوع!هةضرفىرز)135(

سرعلاثطاسلمحدمللىئرعردثال)للسلك!رياورسوص"!)+ا(

.1YAUلكوفى(الله

,Irv)لاسر-.وصكراوصرالر3لطاعدما!كرفىالأ!المحلاورحاك!لالوكافىوز

ا.هالملر!ا(النص!ر3منشل!أمهيطنومن

شنورلاللااكلالهولال!الم!!أظطوزشدلردلىثلك!دملاكرلصرر)138(

!له.!لص!لأ!ياليكأل،عى.لكو3"ك!نولصللأ2.لرثلالم!دهلك
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لدللىعرف)913،دونلعخهااللننلهد.وروسلشاولولعالى.اللهعن

ه!وسولايهؤمعالمس!حىروكانالمقعديكوقأنكحتكلأدلكعلى

حالبك.هـكدلكففرتلهفقاللهرقء.4وشاهدر%فلما.كفرلهم

سغإلىأش!لأ.إذاأففرلأخىكماىأثت،للمسحثلرسنولعلهو!دلل

أرادلمنو3كرونذلككقلونوأكايرهم"ا".)ْمراص!حينالىيلنظل؟مرات

الإمجيلفىذكروقدالحبردية.ركةعنخرو!يعكدمنمنىولهىنويه!ص!

اينأن!حلمراألملهمفقالالكلمةمد.علههأنكرواحغركسوعومناليهوأق

لهاللهجلمغلوقي.عبديأنه!رح)142(الطا!ا!غفرأنلهجلقدالانان

الصلاأإلىتسنم)ذأ.لنلاطهيوضعفولوزوفدركصديقهمثه،كماصمذلك

ضة)143(.عليهلكملمنفاغفروا

الطثي،اسلال

اللهخروفمداالم!يمرأىص!المحمدانىكوخاقالالنصارىنالت

ظكةعن!يانا!سلب!تتلا"لهلهننهدا".)44الحالمظا!ايحملابذى

يفزأمؤوالرسالةيالنبؤللمسيحنمهادةالكلامهلاأوزورخاالجراب

ياللهوالصرفةالا!انمن)يىورشدونهمساتومهمظا!الحملهمالأناء!ن

ذلك(.علىلدلالمجلة!تتوند(الكلش!ش)دود!حورلأفىهـ!)913(

مللر؟،أفنر(خىاى!ضشصلأرم!Jliيلىىالىحم!)حمكلىسفى،رد)014(

جعًات(صصحئالىيلساتبميىلكلالاولكرر3لهكل2؟1اَتحمعاالى

ال!عر!لأة)كحلر!أ.ئ)141(

s*'-,.1لكىش)ولكئفىV(وز14 aنللهضرأدلأرضىعلىصلطلأالانلا!نtm..

كلكانوفاشروالصلونرتنتم،ومتىصقىإ!لىئوال!ص!رعفولالموايب0)43

2.المهاصتىز!ك!ألراتفىلدىاهـكمأش!الكمخنرلكىسأ!على

ال!(عنررفعولى!لهص!لىذاهرش!ضلالمط!حهـحانرالند،وفى)،14(

92.المكلحا
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حكلروا!ةوفى.اللهخرولىأظوشها"لهالمممداىمدحدفدموفد.لعالى

يلله.

ملمر8اسواسكل

منلصيحهداتالواcI"فىوأيىAى.لاايسوعقالسطمحهممن

ول.وو!اللهلملهمكدي!المح

لبإ8

كوخافال.إ!هلهفىعنر!ساصالفدلفىالنلمطيوحنافولنى

لكرنواكاسكاحنظهمالغدرسأكلافغالكلاصد.فىاللهإلىالمعحكنرع

ا".ى)46،أ.ت+فأءلاوا!اغا

أرلجنيوكمالهموأناممهموأنا،ل!وأنتسالهى!التولأوطه

عدلنإن.لىكنتكمالهمفكنإبكليدعراأرسلهمنلذلكصادكلأدعو

منيرجلرررستهولبوتاللهقوا!تومأنوموامالشهلزمالنأوللطاعن

معمتداخلىاللامطيكونأنفهلزممتداخليىعصد.منوعهدوالبارى.خلقه

حلا!عالىاللهكو3ذلكالشموانإن.3متماخلاالمسغ!كون.المسهح

كصا.علوانلكعناللهوللىت-حالئوابلامدالتلاطنى

أفىعلمتمأما:الزنامنوحدؤإخوانهثعنى!ظيولسقالوقد

للزا!ةضوا!ملهالمععفوا!أحد3فيحمدالمسغأصضاهاجاكلكم

م!كمصالمسح!حيوالدى.واحداجلامعهاكعرالزاكةيصحيمنلآن

،من!لستلآ!لرلألتعرلفكهف.الآليك!شدرلىاللىى)!حافىوز)145(

9)01.،المرو!فأولآ!لآ،ش"

اعكىالن!وسْاضطملأس"ما"عاءشيلسحالىسينطسحافىوز)6،1(

لآبل!لتا!ككطواصالحيلش...!ركطول!ماليرشاامصسض

Iسصالىملس(ككليلمرشكاواطاأفامملكورامكو"فئ ,I I my.
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سوأيم.النصارمحلىيفسدوفلكا"2)47واحداروحا

طكل،لعياس!ل

)من)!همنعرالالثالغصلنىبل!دد!وحاللال!صارىتاك

.I""اط(وأتوأياأىرييلمّدلأئ

ل!ب!

عهالريى!عالى!لهمنرسوللهموضعضرI".J4فىاعترفأ

رأىنقدرألىومنوا!أرسلىوش"الههأرصللمنتولان!حسنوالرمول

أرسلنى.منوعاهدياحقمدعاهلشأوثاشومنأرسلنىش

قرلهومنه.والنواب!رصلمنمسثنكرفهروفلك.منهالزماملهوحدل

الماياسولكاللهن"نوالسلاإ)9،1(.الصلاأأنضلعلههمحمدلبههلعالى

ساالناسمتولَأكلرلماالمسهحإنتالأو(اها"!يم()ْلو!الله"اللهكايعون

اللهإلىسهمرفعنأحييهواشتغالهمالننالهمررأىالعحبمنأيدا.

اللهل!لاصالحاونالا"منى)51اعظمأ!.)لمحطهفىنالوفد.كحالى

الكظروسالروالنصارى!وأنلزمهمالتأولهلعنعدلرافإنا".الواحد)52

مى3ي!سلال!د!لرالثمكرركلوس!لاىلأولىلرطورليرملافىدد)147(

لنصسد!ودثملمططر*.اصثاهواصدهاالمحأعط!انأممدالمحا!طء

الأولى*ليرطةصلارحطحلاككوتولكه،احدحدهوالها!ضي

الآ-لىنااتمرل!ك!دلآ!رلىضدر!)الل!لخسمع!سىحدتفىرزله،1(

ص"ككلملتولمملصكمورىلكلامنيْ.رلأ-الأ!نىلى!ى+شلت

.14/90،1!حالأع!سلمرقىل!يلأ!منينى

وسلأ.عدل!ر،دل)ص!طفى)914(

.ايةء!نعص)--0

أىلأنالآهـيالىامضتلتلأىفرحردلكمكهركلالوص،يوحافىلد)151(

.iwiاروح!أأظم

الم!لم!أكلاوصالهلهوخاوصركىالعل!سيىحعمو،و!طمركلفىوؤ)152(
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الله)ن.نولدالا!هل.التررا؟بهديوا.لحالىاللهرأراندوالكلا*والحصر

ء-م!)153(.أحدفىلم

عم!مه)للالثااسيلى

لاالاءألىلاسحد،تجالألهبلامعلههالمحممنابصارىحكى

طىآدناالثىالسمالهالطاهزالأرواحهـكدنلناالسماء)،15(.مننزلمن

الىصمدتالحسدفارقتنإثالعولمالمماءالىنتعرجلهاكرذنطهار

الجسدفارقتوإذاالسماءالىلصعدفلاالكظرأرواحو(!ا.مترهاإلىالسماء

الهاوية.فىالسنلىالأرفىنىعتأؤ

مفاكنزللممنالسماءالىمععدقدقلنالهم؟لكمحنمحدلوانإن

مقكلرللمالمسيحهرالدى)كأموت(ر)خرم(1551(كسزالدىكإلرص

الكلي.الىأخرصالخركأولوالمفإن.السماء

احدلسصلطددعرىلماظ:سحلهفن!.الأكهةالعط.لأرتأعكلطخ!الصالح

.7918،لم01صلي(اللهرهرواحمدلاس!

لإلك9لأوحص!رىأدلالقدر)!كلنولهمرصأعايياللهأد!ربمفىوز)153(

الدىشلاالأ-رلىاحمطافىالس!رحاJulوى.2لم!3ز3رر،لاهـلى

لهرحد.)الدى!همولاوسالىلأولىالرسلةؤكل46لم6هـحالآسهد(ىلدمداالله

هدكلا.الدىلنولات!ردناسمنأحدفىدمددىم!لاسل!رفىحاالرتعي

.16لملسوللر!6الأت(إلت!رالكرا!

الدىلانسلااشءدشرلددىل!دماءاليصعدلدودس)روحافىوز)154(

13.لم3!وحاهـا.(فىمر

صت"طصللندرل!!فيأخحكروزا(،ءه

الكوفىالسلاأمهأدملئثين!وثىينلطلالنصلمهلينؤ1فىأطدء-(

.24لملكلرشهأط!لدءأس)وسلأامد.سهأداح!رلم.2،.جالم5

1(.)يعلاالم!كون!نرىوزفىطالرومو!ه.الأ".أخدالأ،مممليذكرصي-

طلةلىسبنهىلفرلملحليصكتصسا،رعهشلولأأوزكللك--

لأنروجدرلم.الموت!كلىمىاأصرم،!مل*!،البرالتيىZL4فىحاءْ-د

لم!راسغ!ىالر!لأوص!كر!نلصنرلافىوالسصو!زلمه،.)11كلهالله

لسبما.!ىرلىالله*

ء13-
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محثمر)الاابحاس!لى

!رىأناشهىالشليل!لرا!مان،لفاا.المسحعنالنمارىروى

فكهف.صةخمسونعلهك!أتلم!ؤلهفقال.(WOوفرحفرأىيرمى

ay(1)بهت!لراصمتيلإ8سلكمأنولال!ننال.إثرا!مإكت . Yأنوىا

يلسع.رو!ةفىالنصارىيه!نمسكما

؟الجواب

أوأولاد.أ!امعمعم%أرىاكمالمسحيام!را!مأرىاللهأنلهحتكل

!ولماموسىأرى،كما.أولا!.ثأحولآ3أعلمكماثأحرالهإ!راههمأعلم

لاالمدركة،لروحؤنكا(.)6ْ8التورادهمال!نهدعلىا!ب!إص!ينىأص

النأد!ل.منفلكفىلاثدإذالماصرلأل!يى

حاصامنياسوأالثهؤفمارمعزانقلبتالباصزالح!اننقرلأو

ساكىفىلإسلفاءلهقدراللهأنردأوطه.التأولىمنذلكفىلايدإذالع!

أسلهمنولدكمنأناثرا!ماللهوأعلم.يراصمقبل-خلق)915(-عل!ه

نردالركطروحهعناللهفكشمف.!ولدهلارل!ألىفانناقللحالميق.رحمة

!صيىطهر!ةلمع!دأدم.سعههىمو.أص،لن!ونار!ةفىرزهـ-ممى

.?'1i،يهرنا.لسهمالمغرنتطعلى!نبمار!مرفلهلهمصا

سي!ؤكرراأعىلييلتلدصلكاءلىرز!االمسل!و3يدلثروتد

!س!ةاعلاقلوبيملاعتعلى0wضةىياخعح!لقصا)لرص

91.ولمصهلاسلامثئوور.لمى

لهك!ونع.ئرلى!وىوى*سلرىيإوtوز!ثرئثدثهلا!صاأفز)156(

لكمول!ىلرهـملهملل.لريممنريت!سةOj--لكولسلههز

56)57.ورحكلمكثن(الأالرلمكوفيل!تمل

!مو،.من!ة)عت(لنظة)157(

,OX)\كحثو3)صدل44.فيككرنساهـحمحهرسثفعلعةونهركمحمااعطثفىرثت

اخرشمنش!)نمة.مرصح!ا8فهرفىنلطنأرفىؤخرلهموئر!م

.للامعلطسسيالىضر-موممالك$,.kirteنللإصسن

لطلههامور.)كأكلة)915(
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كالوقد.عاآكفىالأشماحقبل.الأرواحاللهخلقوفد.ماوفرحكلا

سدلسدناوتل."0الدثهاخلقتجلأناحكمر:فىالسلامعلههس!مان

فقالفوأ2لدًوجتشى16(-سثل"ا-وتد.والسلام6الصلاأفضلصله

)162(.لحنتهفىمنجدلوأدأن!اكت،السلامعل!

علمراالئيصلىاس!

فىفال!لاعطىيرخاعنالندارىررى.المشلاتالأسثلةمنوهو

.O"!ا3وحلتحسداصارتالكلمة،افىامحطهصدر

البراب)

الإنساليالحدكو3الثمهرلفسادوابأخعركقلأمحملذلكان

وحلت،نولهكن.مالم*بحموإلأولاملأيعكلمةسىالمسهححسدموالدى

الدىان:!قول!رحاركانكلمةيالنسمهةصارولى!سله)ئارهـالىضنا

ماأصرنايىوكاآكلمةوسما.اللهضرتالجونالىودسبؤالههؤيهكفر

ن!ؤ)164(.!عرنراولمآأفا

ا")65وصىالتلامطكععريكلسإلىأضار!رحا!كونأنوصثمل

لهملنهدعلىاول!نزعرنوكانرا.الم!حرفعيعديتدثصمد.أ.مامنلألهالمسيح

)!(رولتفركئلملأرنى.،أرللند!رنذمتلأرل)ندلاضلىفيلر!)016(

فدكنلمثرلت.،هلالفهلالهلىكنررتالىفلشيرربههر!ناىككئلى

2218،27.لأع!لدن!كتلسركلتلما!ر)ى....رلاسلأرنىص

ورى.لطالطاد!رتلصلة)161(

ون!لحمل!"!ولافىالهكلو(%عهموشjujكرسدى)w1لحلى)162(

;Aرطهمارحم!الهنىت!.راللهر!ىأحمد-A,راللصرألزصحح

54.!رهلمب!ق

1411.روحا!ثهـل16(لا

إنهلطرفىلر،مرلإولىلا9ضهوأشاصثهاروموولكئلصالس!ورالكللاا)164(

يلرلف.نهمحبيرحا

ol- Iثرعهلى(.لأعلفي

-.8؟-
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صارتحتىكلدوللمف!!ا!نامنالكلمةذتإن:تول"iرسهرمم.

طرسوهو!نماعسدفىحاضر)"16(!رمحهاكديرماانك!ثد.فخاجسدارحل

لأستلوااضاوحملعسداأصارتالكلما)نثالورحاكونأنوصتمل-

صارتينفالتم!ؤالحمرائ.مئالعديىاللسانالىالكلاآاخراجعندالهمؤ

سلشا)نالكلمةانكعنيدقوللو!واحد.اللسانفى!دركلاكادوأصارت

وكان.مر3علىأورثطا!ىحم!ركلمةهىالن!لدسروصانولسلامة

الكلةكانت!الاحمرلمحنا!هفىلوقاحكىك!االمسهح.حملكهبها

ا!أولل.مو!اندنت.!لكلطمى

ع!مراا!صالسل

الوتيلنفىيونىمألاممما:تالأدهالمسهحعنالنمارىحكى

،للاتأ،ملمولالأرضسكفى!ملانساناينندلكليالىوللاتأكامثلا"

يالى)167(.

الأرفىسنفىمملمالمسهحوأنمد!كدِبيصفحرلغدمتدفلنا

أننلافىنللمالمسحأنع!)168(.مارَوواطىولهلنبئراحديوآسوى

اين)نئالىانماثلالنطرىمازعمعلىالم!كورsالمدالأرنىطنفىرأضم

إلىأرلهمنالإكيلفى!تلملألهالمحلايالمسهحتالدىومرالأنمان

'I"1لإنمانياينالمسحكسطآخز l.يتولواحثى)ن!اناللهالساءمنويس

نفسه.أراد

)ويرممه!.الح!رريةفى)166(

كودهكلاله!وللا:أ،1ل!السوتسننىهـ*كانىالأىشىفىلر)167(

.4.الم2حىلططرللاءأ،مللا7لأرف!فليفىالإلاناين

،91لم02وحا7لم24لؤ9لماa.,6الم28سالطر)168(

دلالةلدلالنصوصومدلإنافي(،لنلنسهدد-مسهةسعدالصرمىلد!ئ)916(

سه.اين9لهصلمالمسع؟كر"لأ!لىرص!وحمه.دوادسعكعيعلىتس

النالحة.ابموصلىالإلسلااكنلنسهالمسهحلسمطملىAAOوسكئ

رلرنا62لما26،4لما3وصض9142712لما1،.3لما3لما6*23لم3،2لم!أبثى

-9،9-
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علامرةا!بحاس!ل

المس!حكيدلهمزمورفىثاؤنال)تالأالمسهحمحنوررىحكى

اينه؟الهفولونفك!فريه!دمحزثاؤنهلا17(،لر!)ْالربفال

(البرا!

لوحهدمقرراثإنمالأنهاللهنىثاؤصالنقلهدالانصعانا

.النصارىضلالعلى"لمافهها!ىدأ!وي.يانماهمنينهزأسواالثرراا

إذالهدكانمنهلاكان،ا0bالهاوللألهطاللرلي!أحدمحنشهرو%،

يدعىفكفيالريوصة.رأفراد.دعالى)ا!ا،اللهيتوحهدإههأشضندالمسهح

ونثبرو!رضىفهفمل)172(ارحمناثاؤاينكاكلادونهوالناسلداؤربأنه

.القولابهِلى

ل!.ارليقالالمزك!.مداعنالههودأحبارمنجراسأكيمدمهمقال

فىالمعظمعلىطليفدناوالرلي.لولىالرليثاللحبرالط.9عندناكفسيز!قال

1173.حمكخاكماولورو!لرا!منرلودلاالدين

اللا"عالمهااسلى

الانساناكئأرصل!قحاسةكومكانادا!المسهحنالالنصارىتالت

انرلوننىنهلتونهمالآلامملىوفاءال!نمكوكأسحالينحمعواحكه

لهكللوامومناينالسعفى)مالالرلاللاالن!سههنسلأصحأنمثىفىوؤ)017(

ضىصطعناطىل!در!ضقاللا!!الح!لاؤكدمؤدكهفدهمنل.لأ

!ط.منطنطةل!لأو،كلمأ)171(

الى،ارحناوحولافىمرصلااصولسنكشمعلر)وشاهـمشفيلدد)172(

لونا0،721رمرص42لم22"9لم02،0321/!22لما4،بم212827822إ،اور(3

!كلةط.طلرلم!للوترف)ريي(12ماالمثصالكا،نهر!ى3اى!رحوعشكئ)173(

ال!لا.اللكمحلىدطل!ىو!رس.ولررلرلى!سهدعلى!طرولوكت
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يلأسافى)،17(.رع!ر!اءككوفىهنالك

ل!ى.للهإلاالمحكةكلكولأثمت!كةلننسه!تفالوا

"العراب

لامحؤوا(!عورالإصل.منوالدلهلملك.لانسبةسبنبةط.

فىالدىأىوحهلضرفىمحكمهمفإنالمزمنونالصغارهولاءمنأحدا

سك.فىولممحكةللصنارلهمّدألبتحين)!17(كلفىالسمرات

+المراد")نمالهاسالصطاأنكلغمفقد(الإنسانابن)إنقرلهواما

!مشحمعوهمالحواركىمنفإنهايهؤصبهالذىال!ئهبدالثبه

ورعلثططيوا!ئفع%لهشهدالمهحأننلايعدخرمممنوممالأنيماء.

علىالطوسدرارسها(>"vكيتوفدالنارلونفىوخلها.%منخلقىالم!ك!

طهماللهك!لدالههرجرم(IVY)فلعظم.إسرائيلسومحاسبة4اكرسى

نوزواله.لمو)نلاسهموظم3قصدنثومالمسحTصعابالقمام!فى

عنمر)العثسحالس!الى

حرىرماالم!حإعلامعلىدنبههالهمزمورفىثاؤفالالنصارىقالت

خلا.ضرفىعطشرعندالمرطحامىفىوجحلراكَدَئ)نغبرااليهؤمنميه

.عنى()178"نص!كلا!يعد،رلي

ملا.شأوصلألةوأكمج!نأى

وفاطىللحرحصيملكرمنفيسون.ملاكهلان!اين،ورسلضفىوز،،17(

،4.42الما3حى(الأمانوصروالك!ككوناكبلىكوننىوسهرحرممم+.

V.()فى,+كلأتوللأى.ال!ترمولاءأحدلامحضى،ا!رضىفىوزا

.ا.الم8شىلس!واش!فىالدىأىوحهك!ونصئكلالسرات

!حور،.محنالت(و)ينألأملفى)176(

)ولحالأ.!حمر!ةفى)177،

!خشوئضىرنىطت!ا!صفى،!حم!لردالئالتاسع6ابربورنىلد17(له
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ةبلبراا

والكلاآننسهالا!عنلملالمسهح"لكمنىداوأنالانسلمالأ(ل

منيصد،.موعما"لككنىاللفظعلىححلهأعرزحثامحنىعلىيحمل

الأكاءهد.لهفسلا!وسمطولفىوكأنهم.فلسطىوجماثر6المشكنقتال

طعامىفىجحلرا.تولهرلكعل!دلالدلهل.ةإنامعلهض،الىصرنهفمن

اسثسظ3الدىالنلنىالمرارجملوا)نماولقلهمزعمهمعلىوالم!حالمرار.

الم!حطعصوالموهمالكآفىلال!غلنىانهالمرارعنداؤ!لفلم.!!ا.

كهنا.

أصلإفهشلرصوتعندأدهالى!نعرالماصىلمفنلمعرثاود)أنال!ي

نهماوسلامانفسِهيوىلو!د.ايبارالولددألمللىلكخألمالأصفهاءسالماضيق

المزمورنىنيلإصتقبالأرادثاود2نسلشاولوزنه.كنارتالمن"ا!لى

أن،لوسلشا.زعمهمفى!طمالنصارىنسبهكماولاصفع)917"ولاصليكل

كونأ3خمل.المسهح؟كرداؤكلامفىنالسكلهالأمركبضأرادداؤ

هـيه!ستصرخاللهعبهدمنعبديهالمفعرلأنثاؤجمِرحوند.ثالمسهحللشبه

اجلرل!الر!:قالمْولهالمسيحعَنىَأنهثاوعنلَد!ارلْد.خالقهو!أل

89(.)ْقدمعكمرطحط!كأجملحىسينىمحن

موططكونونأعداء.وأنالرور!ةثلفظالمسهحيخاطيداودحعلواو)ذا

)حىتولهفلكعلىوللالمسهح(كدْى)نقبرانولهعنىكونأنيطلقدمبه

نطمحكمواتدرهم.!لهملهكانموطحنم!ك،فأىموطحأعداعكأجل

وأهىو!ليقتللأنهزعمهمعلىالمسهحالمرادنلس.'IAI)علمتكما

وكلب.

و!كئلسليأخدحئالس!ح!ىضسولةلصفاتوهدسة)3اننى(داة)917(

63!ه6لم22ولرظ2:.17المرصكىه27،31،لم627،ول67لم26مسالىلرحم!

.هالما1ريوحا

9.الموالمرمور.1ومرل!2412/36لم22راعمىال!صليسد)018(

!ساطمنأ.ك!اعلست!موريةرلى)181(
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ال!.الىإضافةكذىنقبوابولهكونأنسكنلكنسلشا:182(نلنا

وتتلهورو!نهالمس!حثدكر!نؤمامزامهزفىكانفلواللسانعبرانىاؤؤ

لاؤ.مزاصرثتلاوالاشتنالهمكرهممنكمعرفتهأحقيهؤلكانوسلبه

ضغلهمحثىتلهعلىوعزمهمالمهـحطليمنعلطأندصاماعلىفإتداعم

يعفولهم.استمبطؤفعاالنطرىظطمحلىوافحدليل،لنبهعنه

وماز.بهرهاكقدآالتىجير!للثار6مكدلي،يدىنقبراومزمورا

النىأصثلفمعنوأجناجهمأطلناوفد.صدودفهراللهعنج!ركلثارا

!منم.وكأصدكهمأصل)183(علها

مرر*.عنملة)182(

(OArلل(.مي)مىصور"لى
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ا!طادمنمافؤكرا!تحادإيطالفى
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نثحالاعادفىمداهههمكطلانفىالروعقلأنا!مالىاللهوفقكاعلم

اىةوزر0.أثا!ملنرويجوطةفحعلوهاأفكارهمكلالعلفترساشبهحلفى

وجلأعزرثهمحنيرويهفعما.السلامعلىسمدنناقولوهوأناحيلهمكبلأول

الذىسعهكنتأحببتهفإفاأحبهحتىثالنرانلان!ثقرل!عبدىلا!زال:تال

نإنماس!نىالنىورجله!ايطقابىولد.!صرثهالذىوسمز*كسع

كان)185(6!اأجهشئأنهلانالوافإنلأعدنه)188(.!امتعاذ!)نأع!همألنى

إها*.فىحال!لةلاصوأجماثهمن!االمسهحممبكل(فيمنأتلفلامو،

وجه!.ال!تهدافىوسلمعلطاللهسلىالنىلأمةأنالوالي:قلنا

ط!الانت!اءلبعمنأنعنهماللهرضىالساثونمفنهاءايه:مافد*للاالى

لقولهأحبا*.خواصمنصار.كتايهفىثهجاءماولبع.وأفعالهأقوالهفىالنى

واللهذلولكملكموشفرالله!حميكملثحونىاللهتححونكثمينفل0وللى

فكان1لنرلضالمنقرليشأنفكهفثالنوافلالمنفربضأنفهلىا18(رحمهدففور

اللهأذنماالالاكسمعفكان.رائنىخهرالتقوىولياعالهوىكمخالفةلنفسه

ساعهفىيكونأنحدرأ.اسقمامحهضدفحرألمولا.فيكون.ساعهفىكعالى*18(

فانلنهرذكرالهكرنيأن*إلالاكىأنهكمنىمسهنكانياعهنىغانلا

الذى!زكنتسنىوكللكح!ل.مرلا.أظمعنالغفلةو!ئسعهيقإذ

!ص6ثصؤفحكون.حالانهجصعفىلهمو!مصنوعالهفىح!لفبمؤلهييصر

فىورنجة!بويهآلةكلا!طمقابىيد.كانوكدلك.فكزالحغلةتحلنلاوعبر).

فحر.خهرلريها%فهو.امارموكبيلاكلارالةفىل!فلا!طق.مطلريهكصام

ككونفكت،كرأ.خمظهفىكانلمنما!طق!تىفالوياضحرأظمولمولا.

سحلنة.9تووا25الم32كر-،كلهيلرىلدكر.كسلمدد-)184(

)كال!.ضها!دلال!وصدكرر"صطظةع!ا،185("(،

31.يةعرفى")186(

مهررلأ.ش!ة)سل!ثأ)187(كلة
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النىور!هافعالأ.احسنالصروفصنلعفىلهوكاننرالاررا(أطوعرضماإذا

رضضهنهطلافلاسش.الجماعاتومساجد.المئولاتمراطنفىماسشى

)ltصل!ا..المكرل!مواطنفىظكزمرلا..

واجمرىلرا!ليمام!كلريراليلر!حلاحافا

جصحفىذكز)؟.ثلىكزاحلاولايسىولا!طقولايمصريسمعنلا

صه.حراسفىحالةالثطنةفالهككرنأنستحهلاذ.نكزطلا"8الأحرالفى

السلامعلط91(ريه)ْعنهـسهأ!حافعطنولهووط!رلرحهلر!مهأملولاصا

معهفكأنىفكؤفىبللهرلماذكرىأنسمنىذكرنى()191(منجير"نا

السات)يهمافد*وأساساحيخهرسنزفىمحهوكونفثي.فبرحاضر

الظلق.لذاتصكرممسفاءالموحدلىن.الضلاءسعلىالمطلعونالصوني

الىلالفنفرالنىالأنرارالأشار،أفرىأنكمالى)291(اللهوففك!لمفنفول

منصفةونورمافرصهاكدارإلانورمالايفومكال!نمسىفالمفنفريفومهامحل

.المرصوفلالنارىوالصنةكموصرنهاإلالالترمالمنةإرلهامغارقكعرصفلها

شعاعالطلم!علىابرلانما.الم!وفهوكماكعلئلا!رموالعرض

حتهفة.الئس!نورعلهصطدق.للهفنوزلأنكثهبمنفلاينفدصغتهانرر

محلىفإذا.الأمنىوالنور.الأعلىالمئلوللهالخ!ةطىكلىصفتهانررهو،إنما

وستطالرهـلياعنورمنكتستالىالتلوليسالمعلىنوركرحعد.ضعاع

ال!ىاللورطالأضرادالرارح!هأتالطرلياىيالنوافلوالفرلي+91(.اصصد!ة

ولانول.فلاحكم.الهع!طوصفلطالنر!ةأفعالهاطلمةنوؤفيفاض!حلتلا!أفل

وولولالصر.ولاسع.ولاشأمرولاولاسىولاكلمق.ولاحولولافعل

3.را"م!ثدلأشلدىالىيك"ناطرضمهمرر؟فى!حدلمها(

لأن!أ.عي)فى!فى()918
مهدررلأ.من!ةول!ن)!ا!رعسلة)016(

0 Wلتاكر.ددتJAM, M Aا!ئ!سكI AVI' I.
تهور*.صاالمال!أكل!ة)162(

+Y.Aj)jAl,?)91))عنو)!زيي.!
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الجورنال!.لالهىنوزلوحديثحاعالاالفكر.ثهلت!ت!اطنفىيول)"91(

المظلم.الاهىكالغافلأنوار.آنهةفىآنهثهالمنطساأطوا:حمعنيدوحمد.ينور

علىيطلقكحا.كةاللهعلمهطلققازمنالأفالط.الدىفالنمماع.الواهى

كزت!العقد.*حلسلغإطلايلكؤ.الطقةهد.ضسىال!نس!.شعاع

للاله.عط.نسس!أفمالشىلككنضحوطالكيأحد.محلأنوصفدفاله

أفرالهانىمقهوؤلأفطلهظاهزالشلقفأطوارسفلا.نررضعاعفىلاضحلايا

!ضهم،فالريائوحكم.وجماىامرونلك.اكدازيحكماصالهاوسثروأظلها

معهؤىمرماعرفتلزفتىوجمؤساءلىاطقاثس

...آخروتال

لصياماع(رضمثتللاىفيجمطلكمثهوث!لولا

ال!نركاملطمولهلاعلىلأعاد.الصرف!لأعلهلطلقال!ىهرالممنىوهدا

رحمنىونزلتموصو!انارتولعلمالنكصفلأسالنىالكلملأبأنوالالحاد

يرأمحر4.العالمطافىوكانتما.لحماؤوصارتامر!

لانالاط!ةفىولولمحاللا!ساولهمحال...نلت

احهالوسثثرهمثهملداروروحدثكارليوفكر

لانالالعواشلىودتكفرمانالؤاللهلعالى

منالئلاتالفرقمقالاتنطونحكىالاعاددعرىفسادن!كرنحننها

نإنننول.يالناسرتللاموتاعاددعوىفىرالنصطوركةوالرومالعاتهة.النمارى

فعرتوأرارهمشنلفا.الإلهفىو!قلدهممالفدممنهاوالممنهرركنهرفرقهم

فا!.أصلعلى""لفرعقد3كلاأنوخلطهمخطم،.16(وسبي.مرثلفة

mcوول.ش)ملا()ولا(،لأعلفى!

هط.،ض!صوكلمه)كهأ،علفي،165(

.ان(ينه3كلا"3الوريةفى(1)69
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الراد!و!سمىالسروجىيمئوليالىمنسطةابىالأ،!*النر*

طهمةلأنراحدافالرار!وماواحداطحعةالا!ادأسازالممعأنادعتأبفما.

فل!ر.كلهوإنسانكلهالهعثدهمفالمسهح.الناسوت!ةحلركتاللاهرت

ا"النمضرر،الأقنوم.واحدأ!نومومر.الانسانأفعالرماك!نيهاللهأظل!91(

هرالالهانحاصلهاد.عالهيالزلكنىالملميهداوحكاكةالأشخاصتانهم9وا

طج!صارثااليسالطعت!هاليى!نأنهرونالهم!الالألههووالإنسانالإنسان

لا؟أمالركهبن!لعليكانتعماواحدأكل!غهرتمل،واحدة

فولالىتولهممحنورجعواطهههمدفضوافقد!تنعرالىأكمارعتنإن

أنرعتد)ن.علهالكلاموسهثىقهلهكهوالاعادكعدالمسيح)نمرلص

ل!الطسةهدهيأنلصركحصداالأولتبنمنلركبتواحداط!طصارلاالطبيعنمن

!سي.صعيآخرئيموثلىضهمابواصالمس!ح!وصففلاإنسانولاإله

لد.الكمالصكنرحممالمكاطتشالنركحينبلكاتاأ.ممارعموافإن

!هعار3التدأنرمحمواأوعامتوانقد)دسان!هوهوكاملأإلهاالمسح!ى

السكرن.سالحركة:التثلترلكثالأالأرلى!خهصارالزمنىوان.الحادت

يربر..مردووذلكموال!اضوالسراد

لالهىوأ!كمأسإلىلامي"ناالأكلهلنىالمسهحنال31ولالردمه

الداد*اعداتحارسا.فطلاليلمميوالدىال!اه!يىنفرد.91(لالهكم(فى

.سطلدنهالمحودعاءلهوالمدعروالداعىj41,,yالمذ

الل!.طف!لكهانكل)فهوكور!لألى)791(

كرشأنكلرروملىصا.منك!هرشكل!لىال!ولطلنهاس!الطكلطلأترملهـ91(

الكلططرل!ههكدالح!هااللعةفىلر"ولد...!ثهئ"هـادولدلك...كللولهضص

ولص!كالحورالدكرفىلاسطآsأ!يوتدلمصماروسظماىنهلاotLw.0الطيفى

7.اصهوالصيلاسلام!نمحكك!ول)محوماصلا؟!لاصالد!.

وا!كما!يىلدلىلهمرممولى)عرىيىانى،ومن!3ل!يلحافىرو!!كر()991

.01812د!كههلالى
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مطريولانسانخالقوالإلهواحدأصارا،الانانالألهطحال!نيأنالم-

م!ل.ؤنك.المعلولطعهوالعلةوطغا!لريطعمرالخال!فطهع

الأرلىصارشدشوقد"و،لنونيرقدالأرلىجوهركانأقال!لثالوجه

ددعههاالنىalkylفثداياللتفقدتاللهمنحهلوفلكأريا.و!زمنىرمنها

الناسودهةعلى*موكطالطبععةمنالغهفىكعأنعندممفثدكهلأقالنصارى

المسكهدولامفدايفىالمفهدفلالالنةإلىانقلبثاالط!نانكاتفإن.نيهحلرلها

ستفبدأ.صمفى

ثوليصديلم.المس!حفىسالمانوالأتنرمانالوهرانكانإنالمابيالو!

التىالجهةفىواحدإنهاالكلرفىيتالوكيف،لعدد.واحدأصارإنهماترلمن

كانادانواحد.صاهوالىالجهةفىكنر)ْالواحدفىلهقالوكهفكنزهى

وتلاثى.يعدملالمسهحلاورجدأن!بغىفكانكفاسلاوالأقنومانهما

أنجب،لحددراحدأصاراقدوالأقنوماقالجرمرانكان)إنا!اس!الا!

فل!نلمآخرطعمنهمكركي)ذاالطماعمخلفىلأنهدوفعلهداشلصمطل

أن!رى*.ولا!اصركىلاهركىنحلللسعحلاطرأنفج!الثافىرلاالأول

ولاهراءصضةينارلهسالحمفدلكجمعناكركيإذاالأرثعالاستقصاءات

الامحاد.محنفركفعإنسانرلاإلهلاالمحفيكون.ولاكراليولاماء

يشتهفى.tولنأولاقزايدكانالمسهحلأنم!حالأمحلاسالس!الم!

ئفليففدواحمط.شعثاكونأنفيطلالكاسلفيروالمنزاكد2()َوعلومهومحارفه

فنالكلمةانقلتستعملافإ!االمست!كلمنقلهارفبرالمنقليكرفيصروكغير

شامنهماا!عكانفإذاولافاعد،لامثترعمهمعلىالالهحوهرلمقلبها.

وجهلنجرؤنكفاسدولا!رولافاصدمثتولاجمرلاطتثجملتهفعارواحدأ

وصجد.هوصارإْنقرلأنيكنلمثعدأن)2ْ1(خالتهأوجد.كموجدلقبيحو)نه

الأل!.الأصحاح!رخاركدلكلأل!حع!UTلاللاجملال!ىلإسطحش)كلرا-02(0)

حدمأ.و!
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فافىالمصورفىركلأالخال!!ال(l"2أنرلامبحوا!4وطج!،لدأشهداوخالقه

ال!ىاولفىرلي)اللهالعاضر6رسابه2خرفىثرلىتالوفدالنعماء،عهد.على

وعلا(2ْ3".جلالآيادأثدالىوالسدالكرامةلهلالأاللهمررلايرىلامسد

واصايتملوالناركالثلجا!اضيئ،2ْ4،برمرين!ووراسب!،41!

الومرمعالوهر!لقفع!ور)!بم!يلأ.اصلفىلنتركهمامعالشول!داهة

ء.ثالاسن!لةأرلى

رطيسوع)نإسركهلثنى!ارحم!الصفاضممونقالاولعه(الاب

ركلالمسعيأنالمسحأصحا-ر!سومرشمعونف!نهد،ه"2(.اللهصجاءكم

لولمة.ككذ-ونلككلهوأ!دسانأرسلهاللهوأن6

لايننأماوحد.الآليالانلكلايعرف:فنالالقعامةكرأ!نالمحعكل

ن!ولوالمجاتلايعرفا.أكرمقد.يالتصدك!أولىالمسهحونول.2(فلايركاد.

نبافىلاسكنالواحدالنيلأناللهما!لهلعلمواحطشطاللهمعصارفد

ضكاواحدأ.ككوناأننهطلالهعضعنلنههصا!جبالحكممنلبحفط

atالأرسةالأناحعلا!االربه v-rصديفمحلىكىالمسعح

وركي2(.وضرم!فىْأصحايهدعواتفىوكل2(التثيولْكريةوفرح2(العارر*ْ

(.)رلا,Aني)202،

لأكأ.)يىمو،ثى0،2)3

!حمو!ة.ص(ال!حشوكلط)ا!ا!ألأعلفى2(0)4

كدركلبلارى!ع.الأفيالطرالسرالأصلهلمردوجال"ط!رسل(عم!فىرر)502(

22.لم2!ركلأعمالط!.،اللهسنحها!ماترعجعييتردسهقبلمنكل!رعن

fىالاثسوكرلامعكة!دمما"فلاالامحاوللكالهوآالكأ)وأصصفىلؤ)602،

36.لم24مىوحمأ

د!لهنالوا.وذمثؤ"كنناللالهاأفسرالثدللحاز،للح)حماءفصةا!حذكر2()70

35.لما1سحا(..صهكلاكهفالوراالهؤضل.كرلميكىو!طزرو

فىيد.ولةميوصهح.وزندمحصنلكو!رالم1512،0.28وصني1لم9ضيريع)8ْ2،

لأ.هلم2كل3102له-.كو2،اله3115،11أع،813يحلىفىل!درر!هد

(r$(Y- i38صعريي.فىلكس ( rr? ,*I Irli:, i1!i،صض-،26،28لم26عح
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إلهى:وتالالموتنزولمنوحزن2(االط!يق"ْرعرصوكدولالأتان

أنفيطلايرلىالى)ضانثهاقبهحالنق!لصوه!.،211(الكأسهداعنىاصرف

واحما.كايكولا

هوالتدكمكرنأنللزآواحدأالجرهرانسارتدلوكان4اسا!ثيالامه

محدتهوولى!رجهمنالق!ممووالحادت.نممهرالدى!رجهصالحادت

!طقن.اليمانمي!فسادقاع!ةالع!نرالرجؤفهلرشبثاواحلا.!كوناأنفبطل

وهوحومرانالامحادثعدالم!حأنرط!اااسيةتاننية،2النرت

كسنطم!نمكلةاللاهرتطيحةنلهقالواالشض،فنرمأندقم!وفدواحدأفنوم

فردواواحد.أ!نومفعرو!لرا!م.داؤكشحثةممنحثلأالناسوتوطبهع!الآلي

:سوصمنعلههموالرد-الب!هرالى1لنمبةسنحيلارأؤ)ذتنومlاىالاعاد

طهعنهعلىثاىالامحاد!دالمسهح)نتلنم)فالهمكالاة،ل!الا-

دعروراعنم!اراتحادZVI)؟الاعاد.أطلنمفقدAMIنبلكانكماومنيكنه

كالهياتالانسانوصمرثا!اكطلهالأرلىصهركاننإفاواحدأالواحدمنا!ر

سنلف!د!.خالاصنلمعنىفارغا!سطمحؤإلىالاعادآلفقد

محارأ.أوضفة،بامرتانحداللاموتإنكقولونلهمكالني4الالا!

علىمالايوراطلاتإ!لاير!ررواالا!ادأطلراوكومحاتحورانلكاننالوافإن

لأنواحدا.سئعثتهماكونأنلزعمحف!قةاعدأدهفالراوإن"شحاْالقدس!

كوداأنللزمامشهثتانللواحدلوكانإذواحدةمنمعدةالالهلاككونالواحد

للاعد*ظلوتأملاىكىالت!لأإلىانالهسا2)تثلاللمطئنئلمم!ح"رسلل821(لموز)

يههاسحاجلرصيكل!اضولاu,"1-ل!لا!ما.واللأىن!لاساسهاوعحط!لموطة

.14لما2روحا3121مقكرسلههفللوت

رمناماىمدهفىفنرامكناظ.إفى)كاتردهطعماوسهلدلى!جالحل!وز)211(

j,,ضالنألملدكمالأظكما!*4 ,irurtىلtylyyu? rYly)، ry/ vt

.rAMt.,,w!15سحا

ء15-
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!)ن.الأخريصشخةنإحلاهماشملأيضكا!انإنمخعلنت!)212(.أوشالب!

!المنلايدا.ختصاثمما.صولرامتعأحكاعماكاضتخملفتيئكاتا

لبتإنححلةالانحاد!الأوحقعفة،الاعادكان)ن21(المنهثننمااطى

المشيكان.

تالأنهوالواحد.الحوه!سنلأخومأصحاليالروممحلىا*ثالا!

يم:

،احدا.صاراقدالانسلألىوالأقنرمالأزلىالأتنوم.الأتنرمئ)نقيمان

!اطل.وا!ألوهر!ن!ووراوالغولواحداصاراقديضاظلبمهران

مخلفىالحرهر!نعروؤأنؤنكقباحا.فيهالمدميطاالمأبج)الا!

المس!حإلىثارانعلههيلزمإ؟عا".أقنرماواحلالامرلهأىواحدأش!ماالطباع

Aواحلهةيانمازومدتنممنه

أخوماواحماصارافد2(والبارى)"االمس!حأفنومكانإناشا!االابه

شىمنهماصارأوأزلها.والزمنىزمنياالأزلىصارفقدأزلىوالآخرزمنىنأحدهما

ا!لوهوالأنانأقنرمفحل!طلهناوعلى.محالو؟لكزمنىولاولزلىآخر

إحهاءوهرالألهأتمومنعل).21(وسطل.لملكالمسعح،صفوندوفيزوالن!رلي

المسح.يهوصفوقدوكطهمريرفىالمبت

اعصالجه!ثافىءواحدألاموماصاراتدلأقنومانكان)ناساسالم!

.لانسانطعمعولستحهل.لالهيتنرأنفهلزمولإختلاطيلامتزاجكتمانطفهدا

واردأالأولى!نرق!علىلوازالوجؤ،كئر.لعالىابارىفاتعليمتعلرؤنك

الأفنوم.ياكادلنولهمافانهةالفرناعلى

."ومفعالصشهبسولملأكل2(21)

مهرالأ.عنرمور)كل!صهالأصلش)213(

سلر....(.كدللحكرآaAobمررلأفى21()،

ص!ط.ش!ة)نل(عحة،215(

ء01
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إلىالمنسريبئالمنردنصارىوهمالنممهورفيزر:اوللمحهالنرلأ

أولعلىلسطررىماعموالوماعنماروى.المسهحعنلائا.لةأخدوا2(انسطورسك

ايه.خسبوا

كماط!اعهماعلىيا!انو6منومافىجوهرانلانحادمدالميحأنوطهبها

النضمدافالوا.البارىعلموهوالبلؤخاعىألىالانحادراوزلاعادفهلكانا

ومسط.و!كااينا!اذارولصةط.فىاللهشاركالهدشاكاضفى

*21"-وصمن-علهمالزومبل

موقعفلا،!ادوالأتنومئثاقهانالوهونإنقلتمإرايقالالافىلأنالا!

4.ولافثدلهلالمزما؟باساوصارللاعاد

أنوفلك،لصمكدليأتنومئالمسهحكون!21(قالأنا!فيالاجه

ولكدكيواحد.ضضهريهـاالمسعحمن2(اصحهحفىثمررىكلورا.ورى

الهه.لاسطالهصروهرالواسأسمق

أفىونلك.،لحيمكليكنومانالمسهحيأنالقوللهميقالا!لالئهالا!

يالينحأترمانأرالقول.وا!هوأتنومإنماالمحصسررىكلررا.الدى

كانالمسعحلنرمحمفمنلاطل.يهوالتولالضروركاتنىوكهمكلالسفسالة

عقله.نىنجالمنيلملمضضيى

كانراظاللمنالأ!هلحصلةثأقوالعد-أقنومانيأ4(القرلالااالم!

ل!نو!همريىلله،كل.اكردرمينفىصرالدىلكملطوراصط-!سطورلأ(12)6

!سىكحدوعمتمر.ولاهىمكمحلي،سهلتلأنداوملهوالط(وسمالوسؤ

لام.uو،آيهيلحأنورفىلنم.فى!قروراوطىسسىللرلىكطالسلابمعلهه

واحمر.مدمةناوحمامهـها!رلكلهماا!تولاحدو:!منمملإكاد!طلرلى

وف!ل(.الللىفىالنململاش53،لم2صالنهرشلأ!.وفلالملل)رحع

المور.لحل!سكضه2171(

لهرر.طلها)كول!هكلط2(اله

!حمو!ة.منحة)صع(ع!ة)921(
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نىولدوأ"له.!لراممينداؤينالمسيحأنينهـمهدرننإنهم.الخلافهلاصدور

متعدد.يخيرواحطضظكانوأ22(وحزن)ْ,,Cوشرليكلواطلحم!ت

فىالمسهحصاحيطرسثالوتد.الناسأعرفيأتوالؤمرشغصانيأنهفالقرل

محهاللهوأناللهشجاءرعلالناصرى!سرمان)عر!ل)!اثنىنركسئكعالي

.)922(الألهيةدمالتوأالثصك!

شخصانافهقالفمنواحد.ضصثأنهالنصارىعدالمرتمنطرست!هد

وأص.أولىصنه،لجهلكرجفلهومن.وجفلهيرسظفقد

هرواحد.اللههر)واحد!ولسكسمونهالدىنولىنالا!اسيالا!

الواحد.اللهفروأنهوا!شالمسعثكنئهد()222(والناساللهيئابرس!د

وكلكدعؤمنلكلمنعضواحدال!نمعوليحممعرليأش!ا"نونال

.(Ty*(+يومنلممنيدعزكعفولكنكماالرليياسميدعؤمن

كوناانصسونلاضخصيىالمس!حكانانلهميقالاس!سالادبه

مدروعاالالهال!وميكرنأنمنهفيلزممتجاوركنكانانإنمتلاخلىأومتجال!رفيا

ضفاوكئ.أومتساوصككرناأنفلايدعاظضمىكلإذ.وكمهةتدرلهممسوحا

كاناد)ن.صعالوفلكلانسائالأقنوآالألهىالأننومصاوىفقدمتاوسئكانافإن

أظممّدكركاند)ن.لل!صةسلحلمأصنراللاهوكىالأقنومكانفإفيمقفارنين

!حؤالإنمانىالأقرمعلىمنه!زكدوالفدرواماذاا،يالمساتيعضهالانسالىالأتنرم

كان،إن،ا!لوقالخالقماوىنقد.لانس!ىللأننوممسالماكاننإن.العتسحماول

.:11الم4،،17الماسويكل3ول23لم3لىرابم)022(

ولىو!تر!ند!رررحاللهصعهكرركمزمنلدى)كرمرسلاص!فىلد)221(

o"صيحبء I381اص!!حمعلههديملعي%.JaA.

رد!اللهصويدووحمدويطيه!وعدالألهلعوللرسلمليىالأولى!ر!ةكألؤ)222(

.5Ivا-سوللوسلل!ههلإنلاس

rrn>ضهاوي!دالممىلالأدولرلالىالههرىيتلانردالألهروممةاملا!لرسالةفىوؤ

."ررع!رالمسسكصدنكفشص.ثر!كمطوشكللأدول.طمرداللضلح!ح

vilر!ر(*!سمردوكهف*سوالمكنررشرفىوممف ,- e.14،ا
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الزكدوالقدرا!ريمفىالإنمانأ-دنومطوىفقدكبركان!إن،!لحلمأصغر

.مطلومواللامولىالأتومعلىيالكهةمضىونلكايقسعم)(22"إلط!عود

أثراعكداخلاراششاجكداخلتداخلاأنإمايخلرفلامنداخلينكانالان

مدمبفهكواحدةلجهعةساراحتىامتزاجلداخلخلاluفإنالد!مكلاس

الأتواكونأنفبلزآr(2أvاعدكلداخلكداخلا!)ن32"أيطلناه)ْوتدالبحقرلبة

لماصساصوفرجلحةلهوصارالأجام!ئكلقديالجسملايومحفالدىالأزلى

ممال.ورلكالأنسانأتوممنيهلكل

واكهلالماء.جهةإلىوبههرنعالمس!حانكهدالابجلاسابح:الرجه

وملاأرسلتنى*2"أنكليالقبامهولاءأجلمنأدعوكانمالوقاالدعاهفى

الإنسانى.الأفنرمأو.اللامركىالأفنومكونأمنلاكلوالمتهلالداعى

مرسلاالآل!صلوثأصالجسدككونأنشهيخلزمالانسانىالأتفومكانف!ن

سثرممعندموإنماالآب22؟منولالمولولأنالبظ.نعرائيهيقولمالاومذامنه

اثمدإنا.ضملدلىفههنهداالألهىالأقنرمموالداعىكان!)ن،الكلمة

متغوطا.،ئلاْالمناهدالجسدهوإنماداجما

فى!رلاذالألمحعلىيرحناثفولؤمراذمب!تايالا-اكلامل

انقلاليعنعازالنصارىعندوفلكظوحلجسدأ!ارتالكلة)نpكناثه

و!وحاكانأننوماقالمسيحالنس!ر)نكقولىفكيفسسيط،)نساناالإلهى،قنوأ

.واصإنهينه!

(ur(M(حور*.حاص!حه!

2.(Y)!ملىا!ا-.ش152كوسن

اله.وموسالف"!واج(كسوولفى()226

و"-لىستلأدكأشك!كلآليأ!اوتلفوفهإلىضه!وع)ورفع!رحافىوز2371(

أءلكلهوشرافلتلوافدلححسالأحلرلكنلى.سعحئكلنى؟لكمحلت

4111،42.ا.!حارط!ه

الآ*(.،محدكهعودالى22(له

-01ط
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ط!فةطىسنطلقرنوالرومالنسطورطالفتاأنلاشكالا-ا!-ا

يلاعادواحم!!ةطرلاتدالناسوترط!ةاللاهوتطبحة)فىلفويماليعاقبة

ثهومايز.واللن،للمأحق!وواحلاكزثعدالعددفىالنانالمسحإدقالذن

jولسم)الرا!ةالرسالةفىلييونولالاعاددموىو!للالثلاتالفرقعلى

لرذولرنأمكمكمطلأكئلمو!نكمحالالمسعيسوعثأنولوقرنكحلمون

22،.كرفرلئدالستمأنكمأرصوأنا

المسحكاعادالمسع!ناسوتاللاهوتاعادككونأنيولىتولعلىنبجي

!أعساد*فالمهححمسد!نحدأنالمسنحلمنكادولثنومنبطأصنهكاصرت

أولىالمسعحصسدجلالهص3الفدفاعادلالأفى.أتالارمنالنصارىمن

يلاضحاللأ.

ليبط!لصيتستكل

.قدسرروحواثنآبركلموهرينالنالوثعلىعحمعرنالندارىافىاعلم

الحهاةعنل!رحالكلامموالدىالنطقعنوللاينال!اتعنللال!صعهرون

وأنصمر.لآل!افىوفىصمونملا.يمنتدأفىدو3دوحمدلأجدلا!ع!وفىصرن

نطق.وصفةحنيله

والنطقالحياة!لناطقا.حهاكؤيعدإلاحكهمافاعلاالألهفلاكونقالوا

صفات!23ْ(والنالقالطةانفالصفمنهمكايرممتاخنلغتصفاتأوفرات

خواصسثلقالشونهمثأنفسهافواتهىثلقال!نرمهم.الآ!يلجوهر

هل!فنسحو3.لهممالا3ذللثفىمعهماليحثر!كق23(.االجرمرلللك

إنلقولونأوواحدالجمعادكزعمرد"الئحةالأقا*صممنواحدلكلاللاموكمة

عد.لدلىالصضنهامىطرللوادصلحك!ض؟،)92

!مر،.ش!هلعللأ023()

!هط.مئ!ةلملة،231(

-"06-
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صفاترَ!زائدواحدالالهانتلتمفإن.لهصغات+3"ولاقىاللأمنواحدالإله

منصفات،لهواحدالإلهلأنفولنامحلىووافقتمونالألنالوت!قرلأكطلتمففدله

23(والبصرول2(والسمع23(والحعاة!ا23"ولاراث!:23(والغدرلأْ+2(العلم

.(23فىوالكلام

الصفاتكلد.موصوفةذاتالاله!)نطايا.لحت!صفاتهدهشثامنوان

و)نراحدإلهالاثنو)ن،احدإلهالآليانمولوناذالأما"مثما!خححثذوفارقتم

كجدونكالمحكة!ها24"كؤؤون)ْ!تصحكموأف!دنمدالتالهالفدسررح

الكرامة.فىمساويكثملسورىالاكداءفىنطركوايك

علىيالهل!سالثلا"،1"2(راحدأمنولىواحد4الجممعأنرعمتموإن

رهداأظ!!حةمنمركباواحداالاهاوعب!ثمثال!لثالقوللركتمفقدانفراد.

الهصستتلوالرىوالإثنالآليمنواحدكللنمنالأملألةعلطأنطوتلمامفمر

ياباعوت.اتحداللاهوتأنضملاخلافاذ.النمرأتاعلوهلحتم.ياللاهولط

بهماانحدوإنماثالناسوتاعلاماوالرحمالآب!ثلا4عنعبارأالإلهكانلاذا

عندوفلكالنلا"الأفانبمأحديل.الألهفإفام!عدوالنطيالحلمموالدىالاثن

كورلأ.عنالهو،وعسة)ولز!لأالأصلئ)132(

طىلاطرروحهع!ىرالمنلاتولراتلراحكدجعسلنالؤلطدظمرلم)233(

حمل.لرضاءحمرضمن!هصما

د!لأىط!هوضطى4"عمايلمكئ14مملىدحلىلملهتعمةتدسةعنة!مدر)234(

للادله.

اكتلهـلة.لأ!رص!ر،عليطكحضللكنكصصدنةلإراثا،)235(

*لا!رد.!هلمئلط/عنلأسع)236(

رفرط.الأصركطوبر!كصل!سلمالهفلةلريةعنة)لمع)237(

و!رما.للركسوبر!ك!كر!لهلالهـفعمة!!ر)23(له

M'I)وا!أخ!رمن!ممحننره!ولاصوتكرفالست!لىلمهتعصةولهةصنة:املام

رشرمةملههكم!ؤملا،!لنمهلا!رفى*هضلنىعنوصر!بلوالرلحي
.W.Mعىلرهرطىل!ررى!حدعبهلأ.رإحمعالآتمن

0()A JA-ok cri)-لقرر.

مهمررلأ.منسامح!)منل!ىب2()11
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نجايخى9-ة!!!اءغ؟حبً،بخ):غا!اصق!هىِثيننجه،ك!
صا.!هجم!-!محهي!بم!صاءع!بتبت

خ!،!!!جبخذ!!-بئ4لهع!!لأغ9بم!جمبمت!جم!ير+تم

تعه.،3ك!ط!!الح،عص!ظ

ء6ح!جم!ص!ْئخ+ج؟عط!جحنم!مح!نج3!ما!"أجم!.ح!أع! .،!َ--ول-!ا
3!يهه-كا-

؟!يخ!!+!ض!ءَ*كا-غ!كاحعِلأب!3!جِ*3!يم-ب

مي.ت!ت-عل!ث!!ث!خ!1
!اء؟كأصمص!ص!جكا!صعصا!ث!لآمخىمح!صاِ.!حن!!ء-

3!خزىجملأبخ("نق-!!حفِ*خهنم؟!يآف%ي!ءخا-!!خأِ؟جاِ

خ!!ح!ء5ثه2ى!غبخخ!،نم!نأصيماح!ير؟خ!-3!!"ءَ"!خ!غس

لأصمابم!!نجث!-؟مجهىءن!بمبم.ثهي!5يخ،!ا-غصما.ج!

3؟كعا?قيمح!؟!حم!!،كا.يهطجم!!ظ!!ثاج!ع!-نَيممميخب!7ء

بحنا.؟حثصء!ا.باكلماتممسء؟!!!،ح!1،!نجا*يي

3ت!يح!3،يا!ا؟تمبخ.ي!!نححك!ك!.كلات!! et!جمأ،6ي!ييماث،-.م

ض!3ي!ع!!كأ!ءجمهب!لأ--؟!-كأ5!لأ3ص-!عجبخكلآ
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نجأ

ؤ

؟

!آ-3

*!!بزيز

بز!رَقي

حرير!ش

ررج!دط

أَ-،!و

ير+!بما

أ.بر3

ث!صحعَمحه

لأ!

فىفى

ل!وو

A!
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حط!يلضىء

ص!؟.تم!
ءمح!

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



وفىمثيركونولظطها.منترلونكلاممالتى.الخيانةو!اتلأما"!طالفى

كلميوك!فكلا.الاو30!يانلهملاتمالثىوهى.فساكطوله!كانضها

لابحيل.شرعفىلهالأكلوأ"طاومحارضهثناوفاقضهيعفها

مذ.!ردي!علىالنصارىلأولللاعثأنالنتلوالطصيالمورخرنذكر

كانأ،لهثهمأحدآر!وسد!"2(موأن.كم!خالفهامنولندالمنرولالملقبةي!مانا

ما!را.المس!حفىولا!رىفعزمحهولاي!نركدعالىالبارىكرحدوطثفنههر!تفد

فىمقالتهفغنتوروحمهثجسمهمخلودلهر4ورسالنهنبر!!عتفديلالنصارى

قرحوكنافررا!"2(فطنطينالملكفدصضةكمد!نلأواجمعوافنكالفراالنصراضة

دم.الملككدمفالتهوضنعالأصكندر!ةرو،ق!عحدروسعليهفزمتالتهآردوس

لهموأقاماخلاصموكمزمقالأثهماتارمنالملكنتحيكازصم!ظلثا!وا

أني!دالأما"هد.نظمعلىرأكلمفلفقالمرضالقرلعنصحراأَنوأمرهمالهنرك

مالكضرلمكلضايطالآبالواحد،لله)نومنوهىونقصواوزاثرادظتأنسدوها

اللهالنالمسهحلهسوعالواحدولرلي.ومالايرىمايرىصايعنمرلمكل

اللاموكحةالمدرتضؤم027تيانرتبالتهروكلعحطفىولدالإسبهدرى،روس)246(

لطففضرذلككداباىعلىو(طاطلعن!70303ضلأكملاار3.مكللط

من!وى.فهـرصروأ+الممور(صقللآ!شالولؤاللهالنالمح!ل،منالتىالهـنهسة

.ورممنالا!لحالق4لألابنصأ-مدآالآصي*كلاىلرعيرسضامالرمرفىللآميمسلررأر

الحمنصقفهوعنوالمنزلةلط!هافىترالنهلأالحرمرفىللآىصارضرن%فلاكن

فهرظتالآ!خلفكل.تألحموأو!هسدريلى3لآحدص!اتلرس!لمهلا8!لن

-it...)41خليكرنهل!!لاولاسثازا!لر!اتيوضلسطؤومررلىض)ذن A jot

عكلعلىتمرأشامنرلىوموصمولى!كلع!ى!ص!كسفيللآ!

الوعفلهلاومرطا...ضطكل!طل!ولاصصللطامرضرموأشآرال!ر...لص

!هلا،سرا*على8لمتهدمدواعدن!بطهدحرفوي!دحر!ي!رودى.ل!لاكسص

.154لما05صن!ةة!هللأء.رارأ!صطورس

kش،سس!ز!د)247( U!r- Pوك!رد4وأمناسو!دوأعلنظطص!ىنميU-

,.errrصةو؟لكيللىنها(لحهمئ8عدسبرعتت rYi., rli2!هة،نىcry

رعم!امتف318حمغزم325الأولالمكوىيد-لمثلاصك!رلآ.324،،فلسطئفى

.915الى155صنتشلأمه!ل!رءمحا!نىلتا!ىابان!زراحمعي!نلاضة.من
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إلهسصدرعويركلهاالحرالمفبلأ!همن!لدالذىك!هاالخحىككرالواحد

شال!ىشكلوخلئالمو!م!د.كقنالذىحرهراكهمنحئألهمنحق

القدسرا!منوتجسدالسصاءمنترلخلاصناأجلومنولسممائرأجلنا

ولطى)94،"أ!اموصليال!ترلمر3منوولدثهوحملانسالاوصار24"وصكمول

الساء)252(الىوصحلىمكمرلي)2ْ1(هركماالئالثالعرآفىآوقا8(فن)َؤ

الأمواتيينللقضاءأخرىكارللصج!لممستحدوهوأور!نعنوجلس

-أمنكشجالدىالحقروحالواحدالقدسيروحرنومن2(.والأحهاء+ه

ويالحها6كالو!ة)254(تدسعةواحد!وجماعةالط،لغفران6،احددلهة؟سم!

الاَثدفى)255(.أيدالى6سةالد

(VIA)فلاكنصظرصلشاإلهلسالمس!حلنملىظحهةدلالةيدلالتصلرحمن!حسد

اظونات،كسلررموم!وىللام!لىحمرلهوالفصل!

شمر"نرصكالتم.92سةالعهو!هةمحلىرالهاالرملهةالحكرمةألن،لحنكللمتي)924(

!ر3كراء،اخاعهمعمرصعلىا!ان!ةأصلمنالمحصليطلههمفى!ههؤ(طيولامه

.محرامكإلهكلناكوماتفرلايىرلنىلضرو!همن6عيل6!12(لما9ايو

-7.2اثمدسالكليئامرس -A.Y

اله!هزفىووتنتىىن)رلنهنأظ.!حدطليبطرسصفل!صفيلؤ)025(

سىرض!أا!مهردعلىححراكههرادحرجلم!صخزنيلت6ثدكلا!لىى

وصكل63لم627،الم91،26لم12302الم27،الما6صىفىفمموصرْص)251(

.91لم2ل!صا6124-337،لم22"18لم9ولرلا34الم.31،لم8

ولواللمهسينعنرعل!ل!ءاى)دنىصهمسا!لر!ي!المصليفىدد)252(

عمعلىولمما!سؤ"كزملللاحاصيمللاء،اهلم24لؤ,2لمIلر!أعكل

النر.سعلنش!هلخةضالدكر،لوكلالأدنلك!

وحدكلولىوصد!كهءأ!هميدفىكىصلى!لاايئ)نلاصفىلد)253(

فىلإللا-لمالنكراحىالموتلرمالالموثودصالظ(شي!كل!در.صدهحس

يى64،لم326،الم25،هالم4وركطا.لم7!م!واللر2،ول27الم6صعملكولمه

errsله.عر613،لم2لمرممة91لمالم.ا،732و،ط12لم24رأم12لم62رمزا

كضهةع!رإصدممافىلأردؤكىطبكلرالملميوطا!حسرمدىمملأولهككل!ة)254(

الالرثمضلاسصفىرولتلنلف927LSيى2لأ7صلأن!لأرrبصيذكر

.421عىلأيلليرللا.النر!احلالىييس!طرلحللأمدلهد.أ%ىع!وركت)255(
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والملكطالحاتمنالنصارىفرقعثرال!وآعالهاأجمعالتىالأمانةصد.

معومىطاإلاولا!دانعهدلهمولايغلايصحأنرعمرنالتىوهىرالنسطوركة

كلاط.أفوالولامنالمس!حقرلشولامأخؤلاعيلضرعفىلهالأعلأنها

من!لكو!انركلاتضهيعضا!ارفهمضهاككذليمتهافنةمننافضةضطرلة

نعد.2(كلومالك-شكلشايطالآليالواحدثاللهنومنقولهم:ا-ط

,2ة.لألر^دعاليللهالانفرادضهالبتواتد.الأطنةأ"زر..!رىرمالاماهـىصانع

ا!لوقاتمد.فىفدخل.،لاخنراعيالخلق2(المبندأي!هوأنهوالوحدانطوالريوبية

فالآل!والأمحرافىأكالأجسامرلهينكاناإنلأكمارلكوكهرالندسوروحالمسهح

خالتهمانالآليوالأرواحكالعنولمرلهقضركان!)ن-خلفهماالراحد

تالراالنور.علىنقضؤأكمفهر،محليلولهتواحسنكلامكدا2(.وصانعهماوله

لننآخررثاوطلا!رىماررىيطدق'.,<kالمبندالواحدالأدهمداءانأ!حاونومن

كلاتالرا:لمدعالىاللهيوحدا!ةاولهانىنشهدواشرلمكلوخلق!د.الموالى

الماضيىلاففادوشافضالتناننى2iti.j6-1و،متتنهشرلمكلخالقهوالمسيحولكن

وسثروالمزامصالتررااعلهاشنلتولما.أناجيلهموصدونىث!شهموىيرأسلاكممن

والألوهية.يالرلرما!إفراد.لعالىكرحيد.ش6؟(اببرات)ْ

!مر9.سلاطكلامن)256(

لنمو!ة.عن)الم!تللىوكلمة)السد!دلىالأعلنى)257(

:Y-)A!النولة.من!حمللأسلاط

.)ادكط،الأصلفى)925(

2!()Zلطلقكررا؟ي!صترالثسصللهد!لملىسزمطفشالع!لةمد.فىالحطف

لضحص!طىا!هق!د-*و!ئ-الرا!--)ا!كونلأضدلضم!ىخة

صرصالألهاهمن!حهوشللامعدموصا!4يوصطحمحعبزافعسلرلطلد

ولص.المئسيالكدشالأولموثثكل3!د!حهد"الموصمح!ىوسىاللاآ.علهه

روممو+كسا-!لامهعلعسىالىيهحىاوماى!لوطثكللمددالهدمر!الى

اللامولى.ير!ارررلارسلاع!ركدلك
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نان!،!ب

-"في!

بءكا
ء-

خءص!

جم!!!+!،
ثر،؟؟ش
ءص!يخ!

!!ءمع
؟ح!ع

؟حكهء6،-

ب!يننبم!ء

-؟،-*
ج!ص!3ييم

مبمءث!

ص!!61

محىجم

س!-

يظظ!

بغ6

ء!يم

بم"
صلا؟

ببمخح

ط!هصح

-م

حعس!نما

ك!ة

*جمهبخ

يخ!

يخل!

بم

،؟

فيع

نج!5

ححح!ث!

لأقي

-؟تي

خ!لأ؟

-ت.،

-ءم!

*ء3

ثاصآ

!حخ!

ب!ح!!عز!!ج!

!!ءس!!ىبم!

كاحاتج!عى!رءخ!
ىصتج،لاير
!ه.لأبمخ!محى

.!3!غء.ءلا
حظ.لم،-!ث

3!لألأ!ض!ء!!

!عصاI"ك!حمأ*؟بج!

لأخ!ت!!حح

-ىع!!ميرخ!
ثأ6!غص!ججبم

بم-كاى،

نم!سلاح!ءج

أ!!ئجما-"!،
خ!3صه-ت*

خ!عءي!جمامح!

.،ث-فلآ-تخ!5!

!حثب2!حبماث!
ك!2ح!محه!ك!"جلا

ع!خ!!

آف!!04خ!

*!ءطخمتج!
مح!!خى!جيما.

عع!طح2!

،-كا!كأي

ةإخ!،.؟.-ع

+ح!لأ!3؟

،ك!ياحمِثتجق

ثا.؟خ!-!ت

!م:؟؟ع!

خ!تجعءح!خي

طّ؟!أج!ورهغ

!!يخلأه!ج
ي!3تَ
!بما!احبخخ!

-،ف،
جم!ك!،كلا

-معلح

ملح

بغع-

ج!ك!نا

غ5ع
-?

لمح!!!،!-
حِ-.!

غ!359ظ
ضاء؟!04

حَص!صماء؟جعظ

2،صاطكه-ةلأ!ع

+!!ءةلأ!!

،*لححث!حم!علِ!3
!--ءفا-!

ير3ييُ-

خَ!كأ

نل!

يم!
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ل!كلهلمناقف!ضحكلوضل!يهدالعوالمالنندير3)نالأماناتولالما،ة

ص،أن!26(ثاوىلنالم!ح!سوعمولد)هدا!هفىمقر.)دترلومكلألي

منلمله.صافرهىثموالممتأخراعنلاكونضكلوخلقالموالمكقن

توليى!سرا!مللد..يننللهخالئثأنهيوصفنكهشمركمأصهالعوالم

كلوأملككالعالمجمعوأعلمكلىاسجدللمسيحفالالل!أنالامجل

فىو!طمعمراثهولئلهـحمدينهس!قالىمكانمئكسسه!للصضح(!26(

المسحخلقهشجلةمندزعمهموموأجاد.حمل!منككونوأنلهلحبد.

الفلالطرقمنياللهنعو.العالميتى!دمحصورأفىالمحالمخالقكونفكيف

الرج!.فىرالنلر

منوكسدللناسكخلا!رالساءمنظولىلىالالهالمسغثريااشاسي

وولد.يهوعارلأساناوحملا!مدسررح

منها.ضاصدطةفه!كلامهلاأناطم

اصمموروصوء.علىولاالعدسرثماعلىهلمةلايخىال!مالمسغأنا-

!سلأزلفىالكلم!ككنولموالكلم!.!كممناكاضالجسدملاك!

قولهم:فللىعلىوالدلعلالسصاءمنظالذىهوكو3أنفبطلسهحا.

كئلمالمس!حالسصاءدعاىمنف!ولىلركانلأنهالفصدرحمنوبخد

ص!ل.رمحدالمتجدول!امعنىلنحد.

أوملمة3كوoألاكظويالنزولالموصوفزراالسطءمننزللأفولهملي-

مكتسيفاعولهلأنمك!بفدلكالناصوتموترلالذىأنزعموافينالناسرت

،هىصفتهأوالأ*كعنونلهمنلنااللاموتأنهزعموارإنمركم،جسدش

.الماصيكل)111(

رسما.ل!لأ3كلأنحمععاوأرعد!ليياكلاكدسالحدالمسيكلفىلؤ26(الا

لأله!اضطناذميهـملهق!حمثدلى.كسط!!رت،ححسامد.!هكرونل

.18182.س..،!هوحددللاكحدللر-يهكمكر*

مرر،.سصلأشورمه)ش2(لالا

-917-
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النتصلحوىلزمهموكمد26"السطءفىمننزللآلطزمحموافإن2العلم

العلمأزصموالاق.فللثوف!ر3!ئطاوحمر،التتلر!ر*،!لثالبارى

قلمطصهأولأعلمال!ارىشاءل!زلوجازجمسلهيمقلنا.!الكلمةضهالمعبر

والاشنغالوا!خوالانتالوالحركةرالصمؤوالنزولسالوكلاسايغيز

النازلكونانيطلكذلكفلككلالافاسفله.وع!ىدحالىطهمستحيل

والجسدالكلصةللمحهنمرضوع-االمحلأنالمسع،هرالساءمن

منلأمم.

لمااء!يدونفهم*،!اس)ْسنرلخلاعييهوحبلو!سدترلنمانولهمج-

طبلاوفىالغلؤعلههمالث!طلا،أوحيحبالةفىفرقهسممرلقأوآث!عمى

دعوى"؟23".مإكاوالتكملوصالهالمسهح!فعلخلاصهمفكان.فهران

الالهكحنىاللىىالخلاصهلاعنفأخروفالهم!ناأنانبعالهالادلالا

ومنصاهو؟ثزعمكم!23(عالهجرىممامافملينفسهوفعلالأزلىالرلي

والروحلآليثود!خلاصكماستقلككيف8خلدكمو3خلصكم؟

وال!!3الآ-دموخلاصكمنىراصثهناكذلركهفيرر!نهموا!ط

ع!أصكلة.!لى.

ن!لاالص،موكهاكلههموهموعاالدماككايفمنالغلاصأنزعموانإن

والتكسبالرزقطليفىالسىممومصكان!)نالبنر.علىلهمNJ3!لأنرا

أ!ا.السكلىيهمالحقضروراتعصبلفىلوالنطوالطال

!ا.شم!ةلس!ل!)926()ش

،027(1Lكؤلولاكم!هر*لرد)وشلإ!لفىوزنندوسفدو3،دسلؤطس

محىش.صظيلفه!لللميلالهم،تلىف!لااينصالأدللممح

!وحهـد)*لملصصلملأمللهمكلالأحيأكهوؤ!ر!ايثكلوفى44.4:هلم01مرلى

.lvrl..لأسه!يلهككوديل"ررشمنكللاملكص

لا!هلر!نىوثسلحو!مث!لئلسصالأ!حشىاث!لفىلصلميصوؤراحمع)271(

ولثالتدالح!ون!للىلإصطحU)دي!لعدرول!اميع!رالريعلا!حصنى

عثرمسمر!منلإصلحسحاويكلر!لص

زمحكهأ.)نى!مررلأفى،272(

172--
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وسثر،الصلاةالصومكمحطقدوأكمالشرعلكالهدمنكاند)ن

كماوالحوا!كونالمسحكذكلممطضمواخدينفبروالهمالتكال!فوظثف

نلك.وكروالترايقوالصلالأ23(الصوآمنعلهموضعؤ

-tdنىدماطىمنوأنلاخزةالدارأحكاممنخلصوافدأ"طمزعموادإن Aصرفى

الإكلعلكدطمنلكمن!طالفاسةكرملا!واخدون!،سرقكمفزنى

عنشالقهامةكومالناسأقهمإنىالأبخ!لفىالمغ!ولإذ)!23"والنبرات

فبللكمالمعدالنحمالىناذعواركداكدافحلثمالعمشلأملفأفرلوشمالى

الدىالخلاصفا!والآخرالدلعافىحالكمهداكان!)فا.22()ْالعالمكأسيس

وفاى،العمومالهموموخاصلهرضربوكلالأرضالىرنزللعنىالإلهأنكذعون

العالم.شلصرسمؤيخلصكمالموت

علىمركوسيمنكوسنوشهتمالأما"يطلتالنخليصلكمحمللمر)ذا

اوفاليمحكمفلطكانهل.خلصكمممافأخبرونا.مجهئهقبلعلهمثمتم

شرقامملكهعلىاسرلىمحدومناعس.لهكانفدفلنمفإن؟سالبمنهسلبكم

يالبلادأحقححثدكوتدروأ.لفذشهأعنمالحدوفللكو!كاجندا،ملأماو!يا.

جنانافهقيمومنراماذالعدومدامظرمةفىخا!لررككمفقد.(Mw?والحبا

و!راعوانا.أمكاوأرتىوأعزأركانا

فدط!ىأط.همةلىلدخلواكلاصلوا)احمرواكلاط.لالالمسع"لإ!هلفى،ر،273(

اطوا.لللاط)ضالسهزمد!ارسكلالهى4االم6نىش!هش(الدوأط

ولد36لم26سوسلى(اليرارلىفىكرلفكلامورأساص!.وأسلىالضحثىمامنا

لصفى!،لاكلاهلم6مثيكالمر!ألكئنلادلمب)ومتىلصلافاكالأخلاصأمر3

ورم)راعطأ!كدلىكلس!معل!رفالث!زركت!ألالكأولحم!علىطل

.!6*،للنرالسا!لأ.لرسلاتفى

!لأ.ص)ابرات!أوكل)ولأنطء!الأعلفى،274(

ر،!ا34لما.مرتى2الما6مىرانظر31*،لم25شيكولفىكاتهاالنصلأراحع)275،

إ!225شللترافىالظحرلأسلاعلى!ردنىالناخرألأجويةوكثا*26-34الم2

.واللاد(لم!ا،"ح!!هر!يلأفى)276(

-ivy--
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الئطانورلرالأرفىI;،لهألزعموافإن(علصكميمأخرونامل

هدافلعمرىالمقولةأشدومحا!الننكهلفالأ"،نكلوأمانهكد.شواستنندمم

وشدد.الثرارلفىالههودفغكعهد.أنخق

الىنزلكحعدؤالدىالرليالمسهحرأنادواتعموالعكسلنزعموا!)ن

طنايمرفقليو3.فرتلينامرأا)هابفىفكشخلاسكمرومالأرن!

نمهانفسهوأخفى.انسانسوؤمثهااسننارلم.أخريو!عملازمداوطهرا.

خلل*،.الىخل!لش!عرل.البلهلالىاباصرمنكنرنكمافى.الإمكال!فالأ

ر%ولما27(.ولامركهولعنهكتعاعدوالمسهح.وبرده!سمحه.و!رقمهطلهوالثطان

ياعهمننلا"شرزتيهووكليالجدارلامتاروكرالحلار.طا!اأعطثبطان

النلاص.دعوىفىاماءلظموكدتكديوامدصلبا.ضرثاوخلؤنأوصحؤ

!ولِ)ذ.الاع!للنمىياطللكؤالندسروحمنوعسدالأمانة)ترلا!مي

جاعتالمسععمدحنالمعمملألىكوحنا))نلا!لمنالثانىالغصلفىمتى

منمنةلحين!دؤلكحماعةصفةنىالسماءمنإليهالقدسروح

الأملألة.وكدثتالتدسروحم!عدأسكرأننطل23(.(فىعز

معوالنارالماءمعكالماءجتهمنلوكانيصحالماالنطمنالمتحمدلم

والحا*ت.التمموبنوالأنانالألهيئرلابخلأصالنار

كاتنإن.القدسررحشبخسدالمسعأنحمهحهمالنصارى)ادصاسطبيم

!قداللهالنموولىالقدسر3اثنفالمسهحصسهةعراممؤسححةالأمانة

لاخر.يطلانأحدمماصطفىار،مانلأمع!قاثملناقض

ن!يع.حييثهلشهـريعمولاد،حالمركطركزيى،!لافصرصأوليأ*2(

(YVA)وفىلرايعلا!حصيثلفىركرماوز)اللطللطانئهلشللحصيت!

لأ!كل*ضى.

WO)ر3رلىله!حتلدالرات!يأيل!شللوتسدكرما!د)ظهـاسفىوز

!رش!*ولىلحىا!صموساللا.trJشبوتعد.وىصلا9عللأرلأ!له

.ا-61317ص
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رحمها.ئوسكناصأيهوحلتالساءمنترلالمسهحانالأمان!قول،ال!"

منهضرلمرايعالفصلفىالواركقتصصفىيقول.)ذلابحهلىلرتا!رلمكدلي

ولالنالهالههكللاسكنوالأرoالسماء).Yوهرفكماالعالمخالقهوالله)ن

الحط8!ناسأطىالدىمولأْالأشعاءمنشعالىولايحاج!رجالأ!دى

28،.وصكلأنامنه)ْوحيلامايهفوصئا

وثد.لرصالأ!دولامالهالهحللا!كنوعفدالبارىيأنلوقاضهدفقد

وفلك.الم!حمحلإلىوعولتمر3صكلفىسكنتالكلم!أنالأمانةادعت

وضمد.الرحالأررىلاكمالهالهارىإنوقا:لنول)ذوصلبهالمسهحخملعليهممد

فىالأملألةنكدت.!عالىاللهخلقهالذىالحالمجملةمنلأنهمطوقالمسبحأن

ور4الههوا.اللهعدالمهـهح(نيول!ضهدوفدمنلوْفرخالقإلهأنهدعواها

ممالدعاءمنأفثرلسترعالتكمستسد،إفىالخامسارصالنهص!رفىوقال

الحكم!روح!علكما!عدالآليالمسهح!سرمصدىرجمونأنصحىنى

قلوكم()281(.ع!ونوشبتوالعان

ميطلونلكالمسهحالههراللهلأنكلنهد)282(محندممالموتمنيولسفهدا

ونال!الهكم(+28(ىlلهالىيذاه"نىالمسبحلفولموانقيرل!وقول.لأمانتهم

كلامهأخرتالالمس!حانالأ!علحملةوتالس()281(أغمايىأ!سا"ن

الي.ك!كمالأ*ىمصوعكحلفىلاككئل!لىالكنلرسل(عمالفىوز1028(

راحثى.سكالىمرر!!ر*كوللىسرفىتلىلفدىموطيولأرفى

.,.4aله7لرسلاصكلها..-(لأطهه!.منحتسالت

يلر-ص!لكمعستتدأشهايذالاالللكأنيأمل!ىيولىرسالةلىدد)281(

نىركرأحمكحرالأطكمولرل.الندس!نحمعلورسحبهم

AMأفسى...،ص!فيفىولاولالحك!ةر3اكدأورالمسع!ررمكا loll

)ض!د،.!لأفى(،282

سع!ثأأينسالنىسكم(حدولىلرسدىددى!ىفىفلاالأفى)وأطير!فىوز،283(

مرأح!اوسياسلهاسلي!كىنلآعكلىءصصممكول)الص-5116ص

.1Tلما4صورحالىا!شىلأىصهاأطم

لنرصدلصمكهرلىرص!!مقىلم"ينيلكم!!ى)صميرحافىالص)284(
.28114كلطولأطمييلأفىلآدياىامطىنلتلألى
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دأنهفحكم.خالقهفدموتمنالمسهح)نيرلىوقال28(دريهنى()هلمإلهى"يى

عبدركلهرانه!قرلرنوالأولرنراز!خالقإله)نه!تولونفالأواخر.مخلويانسان

كم.تلكماوسطههورازقهورله.،!لته)راللهوأندرسلل!لولىمحلرى

سهاكان،)ر.فعله،فاعلامسىماصعادسندصالمسهحيسرعكسمهةةالطسيم

يزل،لم!لا28(ولهى,سلريمصنوعأنهالأملأ"يؤلثهتفتدممرحسنى

ترنئالررشانواع!ذمنمحموعاثمنايتظونموسىرمنمناعر!يلكو

عندالترنفار*28!وركماتملهكهأرادوامنالكهنةيهتسحالهكلفىمعلق

!اودالنىوفدنمحه.محلىعلامةفعكوننملكهعلىالاخنار!عمندخرل

هدمحمماكنرالسررريدهنردكسسحكهناأحل)منففالالمسغعلى

2(فكلاءك(لعه

نر!لهوأنريهاللهوأن!يوبوأدهمسحهاللهوانممرحي!ثاؤنشهد

مغلوي.كرخالقالمسهحان،الأملألةكولمتلاضىؤنكضلهسواقد

الناسفاىيامنوالأريح!:الخاصالمزمورفىالمسهحعلى!ؤ!اؤوقال

شفاهك!"2(.طىالرح!ةأفرصلغدجممالأ

كاننلوفهه.علىالرحملأفرغاللهوأنالصوؤج!هلوأنهألسانأنهنمبئ

ونلكلهوالمفولوالفكل،لممسوحالماسعلاعد.عنلهمنأوصفةاللههوالمسهح

يالخيانة.علمادكثهدلأالأمان!سدمما

السماء!ىوصعديمراتلبئآصقاوصليفنلأنيعدإنهف!يااسا!ثكلا

ث!نعىلاالى)فلاكلى!مسرتعرعالممي!لى!عل!ولالمح!مثىذكر
.46لم27حى!رص(لملاأالهىيهىأى

للس.مطركلومر)سول!هريى

مكلر-.ويلسقنى)ورساهه!و،فى2871(

7.لم45رصّالنكركألإكهاجلممن!كاللهسكنلكيبلللر!ر)صفىدد2(لعه

ا!اللهكلركألللكمتهكعلىالسة!هدر.الكتحملاكأسلحا!تنص،928(
لم2ء45لأكلأ!أ
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ذلكالتثلشمنأ!لمىنإلهالناحق.الكدليمندنلك.أيه!ئعنوجل!

الاعتادمنكووأما.يهوأنجرلأرفيالى،طدأعاذلكوراىالسماءالىسعد

حدوتطىملسثهمنحهةأوضراسنص92(حلس)ْمننإنالناصد

العسدهلاانثالرافإفا.طثثكرع-افى!نهملاخلافلمحمحا.ال!ثميثيى

الأحساممنعموللىيارىلناحقصراففدأكهسنصطستدالحات

أ!منرضهخسفةفىلعالى!لهنالوا،)فىاللبنا!ؤ9؟(حن!مولة"اساو،انلكوفى

ينالمرضعهلافىعممراوقد92(!لاوشررريلأرفىظوأفهواللهةالراس

وهر...شانذ!أمركن

فنؤودليخلأدهمناثالرانجفاضح.كلخالقح!الهالمسيحأنقالوا؟لهم

.A.خلوالممنعخالنهخلا!لرىأناحرفواضد.لأمؤتيى

لاؤللىمستحدونثلصلب*ىالرليهدايسرع)نفولهااساد،عثي4

!حردلأ)ط!ح!ثأ.)092(في

حثرر(.ذلكفى)وطووا!طفى92(1)

اللهيدتلث!علألصناتل!يلالىسددمدرككلكلريرحموفى!لهيو!مال!الههؤررش)292(

الهندىللهرت!ملامة4كرولدلنك!ىلأسلاصةعلى!له!لا!وكلأ!كعحملرحى

للهولأصماءو!لأكل!م!هااسارلعكللحهدشيدمور6!ر!كهريلأكك)فىط!صه

الثكليك6لم9لكفكون،ضرشلأ،لالإعحاءش26،27لآ؟فىشلاسلى

لم433مزوفىو!لاصلرار!ك799ماولوفىرأسالهات17لم95انمهارفىوالمرر

ئ!!اتاهلم33وئرالنناالوحهالات12133ال!رنىوالعندوال!د!رحهاات

رفىكل!ك2652،لم1الأولالالوكوفىولأة!!ون.الاشكللكا8لم9هـي!وئرلأدن

,Ivry،يا IV/ vI5لأضالضروكأ؟الم،3ل!ديضروفى.، 2 I Iالئالهك3لما

5مروفىولأحنكلئ!اتtlI%.وفى 9، ، ,A MVو،نفولرحلالأف!يلىا

كاصمتهلأوفىواللسلال!نلأالهاتف!اوفىرلفمول!ضسء

يهك3لم21أشوفىرالن!البكالهك91لم4،صاونىلأصسلعحك18لم31!طربى

Jk).Zللا،!لأ!ييكYAIV-لر!كون،من!رفىلحط!ر*ور271ءوفىلظهر

سثتتانسكم!ياىللمواهـصشرسرلبمرصمدكلتدَالتىللهرحه

هدافى!ىلحراكلهلرمحديى!رحرع!لأولإلمحهر!لالمكفىعناط!متليللرملا

وب!زللطع!ى!راسر-317منة!لألو:!ظرالمغ!ر
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لم!2(8ثول"!مللشكت!حطء.يلأمولتين!تضاءلنصلفرى

لأذى!نحز*!نباودفثملطلاطحرى.عنطهفعرىص،لمحم

نو"!مسثيعملفسهيههوكو!لرهاالسثعاسهفرلىوالمليو!بمولاها"

رامالصelfطهه1فامحدؤهارلا*م!ثثىلممحنديهمن،!ئت!للأطَ!و!سثنصر

ثعاللقوليشرلكوولأحهاءلأمولت!ن!قذاهلنصلمؤألهالأمانةفولي

راثاIAW6طىوفىمدىالوتدعد!كلا

أطثهعنعلمهكمحىلفسهحلاعىمححرصلأولىللرفى!يزعموااذ

كانا.الزفىيحسلنمعلاسمعلىت!رفكعفمثم

المس!يأدسرحنيأصهكأحبرالذىلتصلرىولومنتويا4محفمرللاثي

روحو،الههمنولدالمسعحإ3الأملأ!ةدقولارأيرهما.للهفيليو*الفسىورى

الملكمحنحكىأاعه.فىلر!اثولمحليونلك!!يهمن!وجالفدس

الفسىأ89!(.د!منعوممitللأ!هاللى!ولدص

محعلهمافلأملألةكاتضا.نندالأمالةفىاللهمن!فصورحهنكلانالا

خهطونلكالت!سررحمنالمسهح!للايتولولالمحيللطى.!لهمنوللاورء!

كلهم.الغصككر،الهكلها.الغورقبلولدهكيلأملأUيللانوصففد

!تص.را!ستهوتدالعوبمتجهليكرننكعف

وال!وممبت2(!ظيلألننر*واحدسمرثمة!نرمنلإمماللأنرلاالمث!ممثلا

خللصرو!سا!اهملا!نفرلىالمارىامحثفا،أنوفلكلأصولهيضهمناقف!ة

،492(v4(/ساكرفىللكفى3صر"علأتسكلطفيلملحل!ي
طللكل!لىو!زعل!كسلهصلىلهدركلالملاكنلمدرحم!!رفلستول

341153،لر"!لطلفىسم!كللرلزم!ركلاطظللك

مر*ص)!ه)592(عة
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منالعالم!نصعؤؤالظ!اكعكلالدىلملهحملىسؤولدلكالمسهح"69؟(

منولخلصهمطا!امم!غفر!يثىس!واحدألآالمعمؤثأنآمنران!فاالضدة.

كالخلاعىالمعمو!مالاستتلالالمسعحلفنللاحاجة!انهصرحوافقدذنوطم

ىنتد)نعثالتلرقرمأناعترفوافغدكا!االنع!هدكانفإنوالمغفر،.

كاناذيايحميالمغنر)دعوىنىوكدتنا41اكانضتنفدتتلهالالاعصل

الفنل.شلايد

طهلهمعقدمَنْيعنرنقدسهلأ.واحدةيجماعةنرمنالأمانةتول!ملمر:الرا،

وأنوللأقولهوزيالمسبحكفرطالا!انرفىثاقضها،علىنخلمالتىالأمانة

للاط..

والناكانفىعنودظههدعالىاللهينرحهد)كلهلهملأندالمسهحأن!انه

أحدكزلماللهإن:ونال*92(اللههوراحدفط:نفالوالألوصة.دا!يومةو)نراد.

الدىالحقالالهأنتإلهى:ونال.رينل992(يعبدأنلأحد!كنبنى:ونالول92(قط

(Tالمسهح"َأرسلد!سرع فىذكرؤمماوالتملثالحنبةشصازعموا!هايسفأنواله

WVUل!رمفىلأصكصوشومحالماد-يعكيكانرمكلاعو!يمرمكلالهم)ولال

.-2446:47رظالأ؟لحيالنط،وسويالتي،صهكرزرلاالنات

لمتلالالادلنادكاصبمالكمفحنأرلافكلكردافىأرار،رشتيئررد

لىسكلا)....در!طوفى02612صىمم!قكلمد؟لنهولهلللههـمللخمم

لسع"نتطلأمامنولمح!الأمذمن!رتافىصىأننر3صأالةللكر!هة

:51.52لما%ص...(ل!ئىالدأناء

للكر3يلكه!وشمنكللاطلكلكى!رحهداتيدلحيالمالمسهيبهكطالأنه

.16لم3ور!لأيت!يهلا

1711،دمراللهرا!عالال!أ!دالسشفىور)792( i.

(MA)لاثنتط.أ!!زلمالله:ورصارر!شark!ءبممولأءحنفىموللIMF.

,(Altصر!+!د(ده.دصا!كللرليالأررسكل*شفىرز)692( I. It.

وشأطأسشرسرنودلثلالصفرتى!لفىطمومرسح)خا"ى!ر!فىوز03(0)

ارصل!هومرتلأكأا!امرفهلرفرلصلثمكلورىصمررسلكلالدىيلقىلىيضى

حلالمناللهلوحهدعليالمالابصرصسىكشندالمرلفلليلاحمط.28لم7عح

الي-ملىلدل!لالا!*رلردللسالئكرس!!رلأسهلاىدرلما.لأ!حمل
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كنرلال!لوتلا!انلأنوللامهلى.المسهحساظهكنر*)1ْلملكآمنفمنلأمالة

لأنهالمصدلىهولإ!هلاللهوكثاليلآصر.ككلهبلمحممطسدقففى!النو!د

3!مرايهدحالىللهس!لو3واللامطالمسحوكافى.المرصلنبههعلىا!زل)2ْ!

فاحىمصلا.يىكامإفاا"ياصمصاوأحدهماوحهمض!صللهركحبدون

ولمطهامولؤ!ضهاو!د!عنهاألهةدمة!اثةا!ضنةلأمالامدكراريه

وسنيعقساش،عهليلأملأ!ةهلى.فتعدطىثللأولفللث.كلىسروح

لر3ليككول!ميلهد!وحمدشعلىلملة!صو!ىس!ف!ددرات)!ان!أ-

سحللمأومرريدعدالاي!ليصلأ!!!دى"ناسرمله)ح!صكلفىررد

وخيراحديه!ار-لرس"ر!هل!علرصلاسكل،أل!!حدم،)طط*18/01

لودمهسهلهتمرلككلوصفكرككلوششصككلوكأت!هككلش!ك!رصي

د!رىسكو3لأنه،ضالمأالسوت!هـم)ناط*لؤروفى32لما21صلأكلا

لأرتاملسطأللالأمالل!لمبس)وطهله4سل!طوحمسسدلأ.يهك

/18،صعسهو!ردوحصلأ!الاأحدلسصدالدمونىلماناكرملهنناللأك!ةس

IAروحاحر(مدلأهـيحطنفىمرلدىلوحيدلإكل!داحديزلا!لهلد!رحارفى
لوصلاشلدىواكدلمفىشمملاسط!كمكهلوفىر!مءشولىح!ررفىكهف18لما

!ش!دحمداثهلتلكمرنركل!هـح!*يدمدمى)1415-!رلللروللم

دلعهؤدلهالمور!ة!ليىرودىر!ةوفى!في00.3117،لرسمهددىالمحوسرع

كليىرسلا"وىr-/ut,-xr-وللهلأفىورض!يملمى!!للأم!ىفتد

و!حملهإلا44-لسوفيال!مفىولنلحىدنعل!للأو"م!كحكل!ة)نشكرر!كوس

وح!للهومنلرحمدنلاكو3لرسط)ويطفلالى!ليىر!هرلى-4لم8كو12

1(.)rهـلئمه.ول)شفىض

ش،

لحهد!صلنييرصيومر_ل!ركول!لندمالمهد-t^,46J!ربيما-

!صر.

ورركول!!كلطءويطتمرسل!ضطحاءكهاعلنللاآعليصىي!2-

مل.كودحيؤحدصلىولأس!لاكدولأرش

-r!طمصبها-به*ثلحم!وص-سمقلاعيلللهبها،!نولههحري

لهلر-علىسلم!دصطر"يا!مولتوونلما)*!لولأللىكر!

لهاالىبخرلمع!ن!مالئىعوصألىلدقرحمدسرصضتكالإ!ل،.فى

لاكر.وماطدلأصلموالتو!كؤر-مثنا.اوحتدرفى
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عرارهم.!لماء!!هم+ْ!ؤوشدهنهةالنمر5لد!ن

وأ.وأحق41المسعحأنزعتقدالأمالةهلهعقدلمن!ق!عيلم!.اشاس!

وطغكشايكر7موالصحفكو2تكثعكنصوعىعليك!زحنوأ

الذىرثكالله".الح!ثركلماتفىكوهـا8قالت.فنقولنفسكيىرفححمك

لاكثبهونى/وقال3.ف!رى)"ْالهلكلا!كنالقر!ةيدسصرأرفىمنلرث

لاص!لرا!رري!داله!لهاءطرررفىولأمما!أهـضفىولاكاالسماءفينمايثى

jهلا5دحرللاْاللهكليحعدمثحونةوهىمحص!وراانىرنلكصى""!كلهة

أغ،يه!كةالسلا!هما!ئكن!ونكأثرسهللاعثلألكلهي

5كهـرى*ْيهلسلاخرو؟!الأولا!ايرالهل.يهندنجهوثهفىفطوت!

كرلرلتللا!نحمون!ْ!!تحن!ار-!ر4ناحىوهومزعوؤفىثرادوق!

كانهروأت!دا،ماركا!بحرلماماللتفال:دم!ن!ر(.فافرتص!شلأرض

نلكعنأصا-3كلأ!ال!5ْالحيالأيماومالكمراج!ا،وتككطالأررو

31.!وامخ،ْواضطهالبقاعكرلزلر!رب!مةمنت!:كفسه

اليثرعركدعنالنصارى4لاطوع!ف!وك!لأ4.وطشه!الحىفهلا

.الار!را،مهر!ةلى3(0)3

لك3كئ".الحهؤتشسررعىشيصعكلل!د-يهكوللرعفىرز)403(

.0112سل!طلرىلها
ورءلى!طللاحركاصرزلك!حأطى.لصىكهة!الاحكع!يكلوز03،)5

لىVرسدصل!ن!حدلأرحى.تكاالماءفىوطلنرش*رطىئادم%قش

0431.!ةبمصيهثهكلر-

91.لم91611،لأ(سكل.ا*الو،168،مى)603(بححة

يه-ولالآحمرو"ياللهكا.!عؤرسرن!يرطاطكرسئ!)مكللاليلى!)703،

618.،لي..،مز

3(-)Aسرثعه.)!لا،كحو،فى

!لاطىكفلمه!عظر-ذ.----صي،رل-لمد-)طىماءفيلحت31()،

فلك.!!كلع!طيرللميلىسرروعنأعلىرللهلنص
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سه!حالى.،الصليواشل.وعلرتين.الرحمفيولاشداروالهر.و!عي

الحتهتةفىنالأمالةلاعا!مصمادنلييلح!و!يشكنداوثدنلك.ص

!شم.ضد،علسمفادمانهاللأ.

ومعالهل!صال.مرصوفللقسى!تكمكاهنالمس!حثهه!لؤفهط

اضرضدفالران!ن.bؤو!دى*ل!ل!.من"دعلىاللهصول؟5!نز!6"

أروطصا.يعهفيثمممما!ىقلنا3.سلاالله!رعا*حن؟5مم!3!"

السعمحك!اأشومارو3:لموصقالوقد.وهلاءةوللنن!اولضل!مناثالمى

والنصر.!النهاى؟-،"وأرى

د!بهوضعون!!.ممدكو3وأ"لالفرعو3يرصمىانعيلموسوند

الرنر4محافىوند.5موسداسمعكتكماممككوفىلاعوسونلا7

(!لىشولاما،صهممو*ولاعمسا.4!م*لحةهوىمن،مايكون

اللهين!املأرومعملواطثعرمملمكالوايطمعهمعو!ر*ولادلك

محاله!1".كللكل

اىمكانشيومادد:أر!مىالثلامعكل!للحل!زعمو3رالنطرى

فهل.العوالم!قنالهمرمكهف5كالمنضعفشفىا!م!ثيللو&3!؟-محا

31il)صي.س)مص(كلط

هولآ.ص)سه)312،كلط

فى!طك!.سكعى.!ر!لصلكى*موكلللموj44"(49لىرو)313،
ص

سكطثى!نلأات!.طنى!الرىفررودكب!لاطاول،تلاص!هقىحمر31()4

t%5!"ىلع lt.-

صيرسيامحعوحيرمردفىلميلاصشللهلر-)هدسسفىوز)5"3(

.1131inسع..،صكممردكلمدسز

عتحكطحهلك.أ،أكلوحمهكفىيلاالاندلأ!طن!دلهيىسي)316(

.هلمامى(كركك..ولا!لكسككؤسس

سلا*.ص)317(

W.،ا:ا114صع.سيكلىصر؟ضراس3(لهـا situ.

الى-)انعيلكلسلت!،نهاسكلعنلمجمر؟لرآفىليسهطلتفدلل!حلىرز)931(
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غدماالمس!حاناللمطشقولالالرتنىغلطهمرسبي.وخونح!قالازلك

عحفإفىى2الفدس،ْوالراحولاثنالآ-ياصمالأموع!دواانمبوافالودعهم

كقولهركلمأوامر!بليغىعلللافباءالم!يدوالملكورصولهاللهكلركةفالمرادذلك

كمهدتهبطزر.32،فكه!االأمرواولىالرمولواطموااللهاأ!واكحالى

الرفقىكالحرؤالمستسكىركلماوامرالمشثلينالمطيحيئملكفىانخراطهومى

خالقهم.منبالوحىللأتبياءالآكىالملكثهلىساالمومننبيهم؟لباعش

أنلاكقخىضهثالرحىوالآكىورصرلهاللهباصمعمدرهماللامعليهفقرله

ألصقهمالفهممنفمافتهمذلكعلىكدلدلالةبأىالمسيحهوفلكجمرعبكرن

ورسولهاللهاذكرواأى""الريمالرحمنالله3:ا!لمحدكقولنافذلك

المنزلةاللهكتيفىئبتكما.القدسروحمو!ذىرسولهالىالوحىوصاحب

والحياة!رحؤ.أقلأليمللانةمعبؤكمإن:لهم!ال.اقنلت!دطالعلى!دلومما

ا!اهـىمنعلىكنكرونولىكاالمدد+2هلانى-الصطىللjفط.والملم

فلناالقدزاباتعنعندوحةفيهالحلمتنومإذ.فلكإلىلاحاجةقالوافإنأربعة

كنفالحلماذفاثو.غيرالحالمكونسدحمويا.حصولهصلا!لزم%.لانلم

ولرحازوالا!حادالاخراع-)"32(مننسكن-والقدز.ط!لهعلىوصخهالمحلوم

السعنلاكلزم)ذ.الحمعنلمعباة52الاضنناشلبمازالقدرةعنيالململاعتنناء

حىو!مف!داستلرامحدناماختوضخلعاط!يرلالتىولكةضلأ،و!رابر-

27.الم7ضومحئمه

حعوللصلوا)نانموالغولهللامهذ.يلحلرحتصكصا!هلنىمسطا2لم32(0)

.3.لم(0028الشو!رخولاثنالآلطلاكاوسر3لأم

95.لاالاءصحد،321(

مشئكلىوك!سيكلكدلدىلصهةأحدارصرلارظندل!م.شنكه!نا)322(

!هلاولاس)ص!دثوفىسمدَ(رص!كركلالله3)!خلاآ؟لهش!الصفة

6جصي.فهرالله،3

كور؟.ش!ة-!طرملائ-جملة)333(

لطبها!ق.)324(

لحاز-لاحمتراءسزرلر:التهمور!ةرفى..لأحزاء.لباز...لأصر!حبن)ولوفى!الأعل(الا5)

183--
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لهت،)ناالر.ضدطدنفهاوالقدؤ.الجهلضدهظغهفالعلمعالما.يكونأن

ولإريثه.ولإولعالاخراعالغدئر!إذيلاراثا.وصنهدهتقديالقدؤوصفه

ثشالتالقولطلفقدولأحول،والأزمافى.ولأشكلىلالمفا!ر،النخصص

ر!سحمر"كدرص.واحدلمالىفاللههم!.يعفاتوصفهووجي

هرري!شصحوح!وهىاللهكد*ماظغت2-.!رًسثالمصفاتملهضكلم

والنفميمى.الطسال!يوأنهالأملأ*ط!!تضدو!ر.والالمحيل

...وسعليهاالزفىالأ!تهدوتلت

سورها!ل4dkOمرتمعسو!ادلىامالثهملطلث

دمرهافىلاهلف*عسوقركراالالهلدعواصحمد

عا!ولميت!رله*ساللىممسايهمفى!وا

لىم!م!يفىللهمنكش3،
رمو!ممأ4jععحالاا!الىصوفى.4لم6ححةو!حدهر-اظ!الردلراحأ-

*ا26.و-سد"!ص!ر،ث!اللهنا!ل!)مر--

3،لمااهسصعماهصلساءعى!ال!لر"+

9113،.صص!عهه"ءركتلاد!فىعم!لى)!رلصد-

2.لم6سهبأكلر!كصيكصلرلى)يكلليهـ-

لأرحأصاعمهفيلرتمانلافىس!تصاعطمىحكشفالملبصؤ

كيالله،11016ع!أاعحصك)كل0615صسلطل!رك9!ئ!لْ\)وكنهرل

.%INس!!

س*/ه.لعههلىجمم!الص!لحمرككلم-لر-)8-

ثر!وس،لأ"حن

.4tIساللحلأ9كودل!للهالرلا!تو!ر!ةفى.يميس-

(2125لىللاا)مرصيضرر-فىوزثلامص- .A

الر،،لر3صدال)هـطوفى5136سرمه.!رر!ر)مهضرأ"فىوؤلرو2ع-

lAb-
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-I+

+ء+االهم*ءثهيصولبهىك!ي+كهرحمهى

ميكم!اء!؟ا!عم-،ث!*!مربهىبهى+كع

كميسع3ثى3ححسجمم!يمى-اس*ممع!

الر؟بهم!لالم--يحمك!+!برثهرمم!

"اثمهي-،حعهيء.+كابر!ا!كم-مميء

r-1-1مء!مً-لمهمحه!يمىكهلأ"!رءممهم-

!،ش3!لى-؟يك3en--K"ء-ا--

ثث!داء*--مممهيالتلمممع!-س*يم

+مءش!برءثحبم+!راسممهـير**-مميء

جمي+ساكيممت-ممىامصيسهـ3"*ابمءاحمهي

بم**-كم+-ثهم3عك!س3صكى*كي

ثههه!سا!م!-اكر!-سمكا3ثهلاءبهي
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سأ.والنصارىللههؤلرفامالسلاآعلطالمسهحشوأالاتفىلناطم

شص.طرفىكلوكاناكاشا.شأتشارككراأكمرنلك

وانهرصات،!32(والرلألك!دب!عؤوا-لانفإطم!لهلمنهماليملااط

وعاهةطةناأورأ،لاقطمهاسلم)نهIاوتالأكراضهفىالنهاطئواستسخار

ممهجمامحافىعلهخلأدم!ساوتالعازرله!قالصدناواطاولكنه

أحعا.!!دفىرادصأفقامحلط!د.وضعمللاTنغالكيكىأمهفرجد

*د328".لشففهمالك9كهتفأمهوكانت

وعرفمتامهطالنلمازمنكاالطردعلىنطسأعروواطأتالوا

داؤاكن!اارحشىقادا.لاررر.كأنهمعهأناسفىيهمزولاستعطاءيالزمانا

كعندتوتدنظمر6ماسه!د.نأعد.ايهض(نأ!دننال!سد؟ثدىمانأجاول

.,""أكلاطسعان!نع&،كاتبلوسطولمنر!لا.

ينإلى،لطيمحرفنهلالنتولكنلا.فقالوامذامنهمآخرونواسنبعد

ينؤإلىنرنهثأصرهمومم،اعلوعن.الزمنىآرأداوالأيرصا!مهأيرأ

عنفلسنالق:أطمحاور!مفىلهترلوفىافىلا!ل*ضهدكمالزفى.

ك!رولاطركل!ه،كلىلكولإصلوكاعنة!لى!عا!ددفهري!ورهى)327(

فلك.

(MAوطدالمتسيصاركا.ململحفرطمسوتسحداعن!)و"روخافىوز

طمي(.ؤعزلحؤسلهمضس!لبل.طنرفلرصههثثمطة!وطكورعلا

وصعضيلاطهىاولصعال!موو!ا.،حطا!)رحامراصتيفىوزلم)932(

كعكهصعطماس!لى.ل!رركلحملاسلرىيهنلأمىكد!مدكلكك

-ذلكتمحروفىنمهز.رسسثلؤين!حوشرل!لأاسعبدءى

.!ر.سنلأمىضاثوان!ى"ويركرعفوتف،صىثاؤالن،محصا!ر

لنليسافالهوندسحفا،س.سع!ىوبءوناملبماش.نلامكن!موغ.

ضم!.تدككا)ميكرحلهنحلاأ!مرل!،حمدىلأعىرفض!ك.(فحل

،؟ه.Oll.ال!هفىكحرى!زفللونت

9-Al-
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النبهشصبر!هالبتابىثالرد،آيدمحبرلهالمافإذا33(.)ْالزنىأرلاد

منعكساالمسبحمحلىيهمادمثرضونوكانصهلنهودهفىللندح!قلمتبله

منياطل!وساللهعلى)331(انعكىموألوكل.أنميالهمسحزاتفىعلهم

أصله.

الدىdl،أنهر!حهواعثثار!رحهمحلىسحممونفهمالنصارىوأصا

فزالالهأنعرتررسالنه!وكه!م!اف!فاأدم.!ة!د4وعل.العالمظق

والنلامطالمسعفرل،منيأ!بمالثىكث!مممنذلكئىسرا.الر-وافى

محوكنه.لظكماع!بؤالنبن

نجبىفقدوأويمتهلكممئللامط.المسعكالةالت!مطدوحافالْ

ط!)332(.بنافنلعيدمنماأرسبىمن!بلإنماقبىوشرآرانى

عنوأنلزسالةصى!دعلمان(المس!خ!نهدالمس!حححيبوخانه!ا

وأنهصوا.الرلي3وأكزاللهأنوطكرأرسلهالدىاللهصكهلفإنمامنه!بل

أفضلشصهد)ساش/ثرلهفىلمحيوثهةسترتومامو.اللهضد-منرسول

اللهصد)ئ)!سى-أى-نللازالعونالكعاليللنظموانقورلك!د.،)

)333(.نعا(وصلصالكماباّ!انى

منطبتولهفاممرأنهصدهوألهمالهـواركئسهدأ!نصارىزمحمنإفي

لظاذ.يمولهالمراركئ)إفيفروكولاذالأكهلكد+!د..منأنقملجمد

)4+(يولىهولا"،وتالللاع!لهإلىنأطركطليونكبالعاليإخوككتثل-له

AMسحرم!فنلم/لو!)نطرظلئ!المحلهكولههؤينكلحافيرز)033(

/ء-؟!(.)الس!!رر؟في)331(

ملكمصي.....عقمنافطلاولالسظيلحلمش!لمهدافكلل)!ىسىولد)332(

لرتا1602الم3!رخثارلنر01/؟2004كاأرلجى(ولىتهل!هلكلاشتجينى

03.مم!ئهر)333(

0(Ort"صفىدkوكلالالننلىأص4يرلم.لامرىأكلمنفلاالاولدم-

-091-
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رط!هكولهلتشد3(.الحلهلالىكهـفرنىلأصدىنل!مامهول،نال

وعلنه.ورثئصنعرعد!رصرلاذ.اللهصوا؟!ز!لهوأن

ودطنالشدتهرحمماممدمثهيرصلانولافررأرطهاللهل!نسدمتالوان!د

كلمثههوالدىاكهامميثلكل!وممرصلهثههمأرسللماؤنكمم

فها.والأخد.منهاللساع!اسله!ههاالهثول3عنخسدت

قدولالكلمةأنوالك.للمسثحلوفىكرللاياطيل.رد!هلافننول

د!الآلي)نافثنرلرنلرسالط.سحفكهفالنط!ارالطمامالأكاأزلعة

فكهف.العلمصفةهىالكلطلمولانطق.علمك!حاهلااأخرسشهاالارس

لنرمالمنة)نشرلونأوموسوصا.لاكنارقرالمنايارىناتالصنةلنارد

سلين.

مندودبتراالكلالتدصةرلهةعلىالخ!تىقدركثوأخمرودا

جلالضدنتلمالسلاممحللاصراددنعومىأن!ثهدوالنرراة.مراجهتها

مالراضخاالسهحونوكدلك،رأ.شكلأالهلوصارستاخرلالنحلى

!لنرالمأصحالهوصلحاءet'"ان!ولو3)3،!لهكلامسماعضدلوخهم

وخدموما.الكلمةضامدواا8ممزعمتمالنمن.الحواركنع!لغالتمكشش

منمعه،منموسإنننتولرنوكارمو.المعشاهدوالدا!ضاالههؤأنعلى

ابرراةنىلروونوأتمهذا.الههؤمطغوالتؤالثمكشش!لنوالمالأ!اخ

أكضتيارفةالمحكةي!نىمنثرنتضتور!دونالاىش"ثهـوالو!فو3أن

اللاكا+3(.رئةعلىيتلروانلم.أيصارمم

3،،3:هلم3صتىواس(واعنىأعيمرللهسطيغمن.لأد!يىلىما

لإعوى"ترلاانصا.)ح!نالأضىومم!3لفللطىئديلحسدفى33(ولؤ)ه

.lyly.روحا.1،لم28رم!مرمماللليىلمم!و

ل!لاس.لا!ححلأضروك!لكولح!رشلريعح-Aلمم!ضرا،أ)336(

Irryl)رطنرآل!هكونشرفىرزoIAينهةJL. Mلحرحملى)وشمرس

-الح!.وأفلتاالتإلىالمحمالوطارأ!خلايديهالرعورنطب!ليكسرر
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-"،)-

ل!ص-لا)بر*صءلمهىكالم؟صل!هلأاى!لمع!3ثحميكالم!،ا....ل!حبم

ول13بهمء4"3؟كمي!3بمكا،"،*به!!جمم!زمثه!4ك!!
حم!3امميصاا+6.!حيص-3-كالمكايحم-غكبمصج!+

!ص!ك!سم!!ء39مم!!م!!ع.حم!)ءعهيثهي!خي؟بم9*
حم.3ولسبما!ولاص"ث!م1!ك!:،"*،كا!جمى!+عأ.برل!كلأ

3!)!يل!3،يبلأمصبابرا!3+ء!، r؟؟أ")ىد03جمر،أ3!م؟!+ممم

بهث.لأم13حم!wulik3-ء

-،-؟ىص!e-جمحسمkrمبدبهم،كاءث!فىم+ص!

يا3ك!33ركمحممحميم!ممى،"*بهىبم،ممي3.!ي!3م3"

"033-3عبهيجي،+!+*محصبملحمث!م!!سءلأ!م
i6+إبهيجميكاجم! tير.!!؟بربهم!!03لم

ج!لأ+مول!م3سn"كا،!،!به!!بهمبمبمكل،3
03!+،م"!3+3!ا+جثيساثبم6.!+لايه!سءلم3

س!بهيبه3بهي،3ملمء+!بر3!م!ممم!بهىسلىبهمحبهي

ير!،ولث!3برهـ--ا!،جم!سي3جمبم+33ك!برء-
.!بم3vبر3ول3+م+اء+،مممم!*fbجمئ!بمير،!

ء+3،ممم33أبهيورجمهي3نم-!ملالا,eبرrكا
الدلأ،بم!برابم33ال!ك!*)+3ا+م؟+بر!لهلالاولليلا3؟"

ً!+سAIAV،-ء wtrn--lبهم+بمسسص

3!هبمءبه!سe!بر33er..."ءمم!r+يركا.*!م-6

)"دىبمعكم!يكيع(3بم*م!ك!هم3برثههـ!.ثهـابه!عم

ا!ح!)مم3أالم.11،(0

-7إ؟آ+ممي33بر3جمل!!برجم!مم!بمعبم.امم!بر3

.)"ا.(لههكلا

حميممكحببكيبرء3*امثبمفيفيمأ!حم!لمبم-

ء-المجركىلالم!بىبر!3يم!وللعجيمكى،-كل!،.)ددأ(-اص

-+(+مإما3كبم!بهبمام+يبمثمأ3جم!-عبم6مبر

.6 s lu-vt؟اما

!هم،*بمحمببا.!يه!9+؟لصرrسبهيبر-مصي-ثصكبم،+،

6بهبماءجرا+"-اصجم!كيم1يا-!حمىكاثمبه!مبر
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اللهصدوهولاءكهبه"241(.ظمالسهاعا!دانبالكتصرولدرطرح

حمتىالنصارىزمحمعلىرلهممنوثمكئالنطكعنهمنكصفكهفكعالى

وصلهؤ)2"3".ضتلؤالهؤوهمحلىأضصضرفعةيهأكرى

!ضأنلكوكلنرا.وشعراو!،تاوثمالحمانح!رالكلمةكجدوأجرونا

.*و!قولاحغادهاىوددعوهمفاس*كمروالةممفساغمملألاضاهشؤ

ظقا!الانلاولدومارأسا!اصارعل!هوأنعلحه.رلداللهكنهزعصون

ملهعلىررعلر3فكحف".ونكلواوسلبؤخلقهقنلهالإلهفلكوأن

وحوفى.ح!قكهولامن،lلمنفلوفىلايرضا!التىال!نهرافات

!اط!لثأفثصفو3هلم!هووالس!المس!حهىاملمةكاتفإفى

يوحاوخالفوالاعادأطلواالناسوتالغلط!للقالوافإنفثطةكلةكات

وكل!وا!ناسوت.فىوحلتحماسارتهلمةا3زعماللىى.لإمجبلى

3،5.!لأ1لنارروماريملطالصةلنلأشاثامحاالمسحل!:قرلهفىيولى

صمرتكىهيأث!طت"،3"اللتشاليد!نان:قولهفىافريموسفهرا

f،.-3يالمسامص

كعالىاللهةوالدwا3وللممنإن:قالواأكلمكاثرممعننقلرقد

فنىالله6،والد.صحهمنىترلمونومملطلى.اللهولاكةمنمحر،اصو

!لىيواسحاحيههنميلملأسؤصيفىكالول!ناءلر!و!رىالملك"وز)341(

للياورملل!سهعبد!رر،ل!ولرنلاللكلامحدعو!ا!ه!فسع

يىعقالملدأ!هالأالملكمع!ال!دحكلم.لأصشتل!عرشرحعط!ى

!دفىت!...،كطوطت!رحرلىظملأصلر!و!!ركليص؟بد

1،1،18.ه0مقاكلمئ26لاعطحفىووشايم)342، I,% 22 . cif

(MYلطموس!ةشف!الا)المسحفلامةيىلر!ةئوزilيث!لأططورعر

1312.لمفل3.ع!علىعل!شكلطو3محو!ي

ك!رول.شصش!ل!ثأ)!ن)4،3(
سؤ.لاسلىيص)345(
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-ا"8

صاا"!ط01-

سس!يصبر!3!كا+3لص!هم+n،181ك!كا!م
ص+*5ك!-اممر!حمىبهس!ه6!مميسول(ثما

......لىك!ثيهعي7ا081

!مهـهجمصيرمم!كاكاث!+!صم!*ا+س!جمعي-كا
!باءممى3!!"بمكمسيه!*حم!.!-!-
جم!صمم!!بر+ص3ىس!رمملأصء.ءولر!مم!!
ء-"!ءم3!-؟!+سثمse**حمء.!3بههـءبر،هأ

iاا- 1 'Ilبهيبز*لأ...*عيحيلمط

+بر3ثي!بهى!ثهء!ولء*برحمىيس-حمى
+"3*3!سى-+6بر*!-+3ء-كاجي

+كاى!!-صاحميع!بم'rM.!م33*؟ثهىبر!
اكيَءك!كا:"بربم3...-!مسممiبهه!ص!ل!برحمى

بم!بر"3ما+ءع.ع!ط.

eeول1M.!ثركا!ه!حم!كا'7-،

33عي+6ع Irpr؟ءpي!عيكي!ليبم،3+كاحمى

س3ورصm-+،6حم!لىعم-مميامجميكا+-?
ا-كرعيمك!\،بمي!الهيبممميكاكماث!مم!،-!ر

لص*ءبر"6*!ش6،جحق،كى."ه

ا-بر؟،!3!ملسبم،عمميثلاءححمكممحمي!
)رو،8،،-احهىء-!!جمم.مم!حموبر

.كي
ث!!لماع!ول"كمم!يى*صعحبمهاص3مع

!م!قي!س3ابرممملمثعم!وكاص6ثي!-كامم!"
3*!بهيمبهي 3 kعPi-tfO -o-k!بربهm0حم!ثما,

،رأط(مممثم-ا-؟ول-ع*صممي.!حم3--يم

+3سص*للا،كيم)"8،*"-.،برازوييم!بمد-ص
!لأامملا*رتج8لي+ليرزحممميمبه!ثما+؟-+

5ب!ييماممما'بر.*!!!د،ك!را،بهمر.

جههم.لأnkس*Iلي-؟ابمبمممم3!ء!!3+ا

+ئياكاا-ك!بر1يمصحى5يلأ!!مهم!بم"برجيم
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د)صالهل9"3(كلهماوموس8"3".خللا!لراههمصكما!اسما.ثسمة

و!ة)202(.الردينضميوعصا..3)1اللهرحملوموس03".يكرأأْالنا

يالااخلاطوالثسممات.عهكم*نطتتتدذلككل"353(اللهجماءنالزط

و؟خرتوأفدسم9!مى!وا!والنالراحدالثضلرونل!.يالدوات

طلزكل.طزشانلم.آخونكد

أوعه.!سلأملمةلنطفىفىكرلرنارهـهدالخ-ء=

لثط!دن.)داس!تركواسنهدوصحملطككرسكلطيالكلةالرادين-ا

هكون......كلةسصاكنمكلة.،!لكون.كن4ضو/ط.أ3أز

يو-اىاللهكل!ه!ىتدنهوثه.لأنهاءيللراىللاثارالمسحعلىأطلرأ-2

كلكاصنت)ولندسلأ!!مرله*اع!!للررالكدالإطأ.الأش!تالهلألطه

.171المانديلرصلئلصلا

كموصنحمه..أصحؤحىلمؤصلهولىاللىم5ً!ا-لمظيهلاص3َ

دفطلحورطهررحصيلهلا*.ودرلله.طلالحاولاللمللارصضكليبمش

لاصلا....

كصكهااصىكلطنلاديى)ثعىالثاللئرلوموأمه.الىالهلاز4المرر-،

لإسلاصالمنهرمفىهلطي!لىعلاشول!ص303هلمابلرراحعسكأخرى

يه!الىلرحح!مكئلأصطاشصهلوفىلأملط.النصارإلطماند*لنر

الصةرلدطك،الشعدفيمد"شىلهد87الى84صللنرفىلناخرالأح!لة

امننلأ.

دلمتطار!حسحسنوموللهو-اكلكنلظ)حمن)وشس!نل)348(

125.خد!دإ3لرارص!دسه

ئلوالطة.دوفى*ءمهكلالكزو!سلاآلصلاامحلههموسعلىأسوعف)934(

صساللهوكلمعلهكثسملىررسلاتجرشعلهك3نسفا)*سلافدلحلأ!
134.ثكمبسلر

r..(،22.دلمعرالكر..-(اى!دل:)ر*خلامكلالزمر)!لا!ر!فادؤ

(Malلنص.طاعلى!فلى

*ك!هفياللهرصعااللةداىعلىالاف!،وفداموصاىسوياالروحفىوؤ)352(

الأرصعلىو(صعلادلساءضسللىى.لإلهصغهفىعاموىض"سنرور!)353(

119.نخه.

-؟-09
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النهرفثدماؤلعمايتل!تهل!ةا3ضولر3الضلالأكها،3نأط

والس.لشمووفلكالماءوش!دت

و!لىكالىاللهعلىنولهاسنلوتيهنصهلهصرخمبخن

ووفقنمالمرادهووفلكالمس!ح!الوههةرلفول-*كاالغولكركتمفقدصفنه

مليلع!وثتضويمدفيبهزحعمما،لنههينكتيفىوزومايلسلن

.السلامعدنبوكهعر

00.وولرلىالحالصلرصاهر.ولالمحتد:كلمطيوصات!

منو!كيكور"علطفتملتفلك-ماعنلدلالةرجه.3،.سخئىوس

لهمقمتكلامعلهه1,-رلأسملد*!قو-واورولر!!ءاصمرعالآ

منراعفالنىلعد"!م.!داملرلأ..!هحى!تممرعا،فىضلمات

يركللأنوار-يلاك.مركعص*نللرلموثعمل!ط3.من!اع.لرعاة

طىفىنللمرثوصنهشلثصارى"م!هشعلىلأسولوكلالاشز&.

لالعهاسهـفعكلالل3،.هالصلح)6!راصهو"منهر*رمحفل.سحنؤ

والىولأرضالماءخلأقكى!مواد.!وسؤسلنصعئوتطع

!ددامح!تالقمحةملمةلوكالحة.ودلثاللها!نو"الحرنبئيوآ

ؤعاعالهنصاللىىل.لهلملاهلاصللامعالهوصضى3.لأنا

)71'404ولراحد".،،.ملهلالاسولامحينىلهنويه.كلاععك

لط،!صفه....صتهلحل!عر!رس!لرسمر".صحالى!)،ه3،

.اكهااالم.لرخما...(ودصععىولرلى!لحريصجما

ضهاهلشموسمصلشرع!سكدلع!هصوصمدم!حهدلىرو3،)هه

رعزهو!مويصهيفو!ددو!لحاا+.03!لاح!!!صءتر-

وكعه35ا47لكحححهقولألنىضرعه'مرعرفىفقلزاصنصكل!ط

!214.خ!بىطل

14..الماا.وحاريح)356(

!كودديصلعلاحلى!س!ل!لهبلتعبدلظمثيلىوز)3هكا،
ومر!له..عويد،يمدعلط,jع!.سولىلمينن!له.لأكل!لهه

؟--69
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فىللنصارىككليالرامحى("ناوفرلهأحد(،8.3(.ولاراولا!نرسىلادثل

سوىلهنصلنصلأملكهادلالقمملكييورلراصلأفىدعي!.دصى

لالسراالخروأقدلهلفي!عرفنىوسيرعيعارلىأناوقوله!رعا!ة.

منابهفوقدلا!ر.3دأينىمنطالفلأاىلإيتلمللإيدعرولسومي

فظلالبهحانعةحاحةقضاءفىصألؤاصحا*أنوهواخر.مرضعفىواوف

ضلواالدفىالىإلاأر!لمإتىللكلابنلنىالبىخبزيوخ!أفيلايحسن

علىلالةسحرالتطييلصالسالمةلإمح!لنسوصكد.)935(.إصرال!لآلمى

ففال!رنى4رليوتالوحمدكوعإلىأيرصرجملجماء:ضتال

أوصكماقردانارترباذهيكعلهفغاللوقتهمرضهفزال!رلك

.Wtصس)

ماالدلهليمفلناما!رضراولموححلرهالأ0اهد.فىإ!ؤطنإنْ

لىضعنكو)361"الألرصصابرصيزطونكا.لواوشهههارونأفيعلى

ولايقىالقطعوشثضىالعلمدوجيالتىيالتولرإل!نانقلقالوافإن.كامدؤ

حهر،مرلآ-صمنفىميل!ىلوحمدلايئندأحمد2لم)الله!رحافيرز3(ل!ه

17.الم!رحا

اصل!،نارسمامررراصا!وانصرفنيكشسر3خع3)صفىلؤ)356،

صريكىللؤفىلأ-aرصث!فلةوعرص!يمللكصلير!ىعحثهـة

فاب+وراكلا.سلأنهااعر!اطلنالطوسهواللاعدفخميكلمة!ببهافمطا

أمبىضكهدنط!لهرسىتفالت.النلا)صلهللهتدخرألىvIوصل3ونل

*2.2الم15(..للور!ر!ببئ!،خذلن!سا!ىكللناب-

تللادوسحد.*تدأكرعيلافا.محصسحبحه!حبلىمنرلى)ولماسكأوؤ)036(
طهروللرتفاطص.ررنعلارلمه*سعفمدءللهرلىق!رأ3تأز)دحمدلأ

الفط3وش!لل!مئننسكرانميثل،لأحدحنوليول!ك!ملهفن!*عه.

:1104.44سفيوئرا)4لم8لههأضها!هسصثهأصولى

لاع!احكلورحتؤيهعهمدوفىلهاامركىالحلاجوممنةبرعىأحكملغصهل)936(

الأمطحفىخنمطهلأيرصد"ولىك!رودأما46يى1وودمنعلراللث

ا؟53.الموشعرلراثع
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فإنذلك-كنعلكانالمسهحأ3رأشدسواضهرلولرظلكلهمظنا.شكمعها

!رعل.وسالرماررنآلأفى!مدححسالمسهحآلأفىطمناجاولوا

الفولالعنؤلرأنفد.وج!مارنماإلىلاصيلالآلأمد.كلأت!ان

لطي1معرفتها!ذلكإشنادحاولرافيفاٍ.الثهؤشعالهساهموكرككنبوكه

صئأ!االسلامعليصصنلحلتباثسرعة.ابرصثظضاصعلىووتوت

علىووقفالطيعلمنىلطفتدكان362(لرساشمركمأخته!ر

3د!لى.اللهغدشسرأدكونأنثرفىذلك.يهاضلضاعى

لهوقالالأروعىلهسجدارردوصنهعلىلملكنسندلالنصارىفالوإن

أر!.وتؤموأرضدهلأنكزجالزكهرنلككانولو.عاله!كرنلم،ر-)363"

أما.دلالةفلكنىليىفلنا.ر!تهعلىدلهلالأيرعىيرعىوزالةفإنراؤ

ونرامحهمطالعمنفلكصفمفم.!ماومحينهمالقومسلامفكانالسود

ولوطا!مdسحؤمنالنورأةعالهاضتمكمافلكوصالمنف!عش!أيد

هلامفلملأفىذلك!فدموندسدوم)4"3"له!مماساالدىللملاتكة

الكا-)5+(.

لهحا"شرلنتظحارص.L-6.6لرميفد*)نصىالحل!ضركأرز)362(

i4.Uسسنصىيرصاء-.-.س!يامم!الىمارودنصت.ممصع*ساء!3!ا

لنلكعتلىرعههالى(!وماس!رلولموسلر!ضيمغ!،!لهمكللاو!له

صةا!للأخلي3فوَس.درحعنلكرسلىاهة!طيلم!عرلإصة

لاقلاةلىلسيعنرلط9-15الم2!3000(رعتصالسيكلعلولمألأآ

ة1.53الم3للارشضرفياحعاكله!رح

لف!ر3أزت،هىفلالهرسينلحاًأكلص)طاصدموكل!ه*ب!ر!ز)363،

2:.لط!رلى.، /I.A(6هـمر1نحا*ط.ممبؤر!لن!فا,L-, WومحىSAJ

aصصدصعدللىىويط1239لم5لودادلهرلى.،*عدرلو!تيميكئدلاإلهه

رعلكي!ر-خىصاعيتعلاك!مركمىحد)عرررسصس!!والمح

.8هلملر!رهمه

.VIIIIJ.ولو2الم8الرلمصراعلثكروننلك*!كل)،36(

.صطاش06صف6طر)365(

ء9؟-
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رثهعن!فرورعلىبلربرلهنه.علىدليلففلبسالأيرصنطهبروأما

إذ.السلامططإ!حقلْىلجازرلابذلكالمسيحتخذأنولرجازومزيته.

يرصالرومىنحصانأنكنيهممنالملوكسفرفىوالنصارىاليهودروىتد

!طيهشلرجلقاليل.لهكأذنفلمعلهراستازفييلا.منإليعإلىفرحل

لرقتثرصهعنفبركلاالرجلففعلمراتسبع،رنفىكغس!أنلهقل

أرسلهإيحأنوأوهمه)صخر،لهكقاللليحغلامفالبحهسافىلبد.ررجع

الغلامفأخفا.ئممنا.وجوامرصلانأعطا.لذلكنممانففرحمالا.منهطلى

رأخذتركلاكذاعنىرأومشهنحمانكبتإيعلهفقالإبإلىوجاء

نبرصنسلكوعلىعلعكفعرير!ذلكفعلت)ذاكلافىوخبألهكدامنه

)366(.مكانهاللام

نحمانأيرألأنهالمسيحفعلمنأعجيماهونعلقدإلهمعاللهنبىفهذا

!نلنعلوافدفالأنبياءالمَصةمنطرفالىالإبحهلأثاروتدالنلامرأيرص

وطب.دعالىاللهالىايتهاليحدفلكفعلوا)نما:قالوافإنوأعجبالم!يح

إليه.ولاطابى.كعالىاللهإلىمبنهلكيرمابفعل!حلكانفإنهالمسيحفأما

طالبوغرسائلكيرفلكيفملكانالمسيعأنلكمسلممنقلنا

الرغد.اشوىمن!ناجىفلأله.الإعلانلأجابئلاكننرطوالدعاء.رمبنهل

كانبأنه!هديأكديكمالدىالابحلمنصاضعنرككمرنعنرالحلان!)367(.

منظ-"*فوشةالننةشع!رؤرتانهو!كىنملاأفيانلأ!الملولىسنرررز)366(

!نرصلأ)تيه،فأركلا!ثعكتك!محدلرنفانيا!شحللوعراللد!

لأزنفىوغطى.كزلرلط!ر.الكلحكفوحعنالأزفىصاتععرانمصلاذم!

أننس!فارادو!ر(دف!رصكلعملحمهفرجعسهرجلنولح!صاتسع

سهوأحدنسانبم)جعوى،كلا!!دلك!لمرتد.رفنىافيولكئالهدلهةله!تدم

ثك!لصقنصك)نجرصلهفتالمحور.شكدسانمبالىعاد3الهرر

*ىالملركضرنىكاصاالمص!كاثلج(أ!رصأطمهشنخح.لأثديىرنملك

3(W)رسخلئس!لمل!الصدرر.كداتع!)تولاجهراأرتولكم)وأمررالحالىلمل4نْا

)نبهررجةوفى26لم92إله!،!راهـللر!اسهـهلأوفى.13014الملكالبر(اللل!ف

.16لم2انس(سر7!ر!لهفي
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http://www.al-maktabeh.com



ححعهأحماعنممالابجلفىتالوشضرع.!ولانيعدالاصمحزلانعل

لكإطموأنالىلثسثجهيأيت،:وتاللسماءإلى!صزورفعالعازر

لحلمر98+(القطمهرلاءأولمناشكركولكن!ئ.كلفىلىك!نج!ي

أرسلتى)936(.أنك

،اسفهنهماحكؤونال!لاكهطممهl"دفىكلههمندهوصا

أضاء!ماكتناءكمافيناصرنهالكأسهلاصرت!حسنكاناق

ماطهرضيأنعليثلهلأثلاد!و!طاهقرنجالدطؤأ*"كي،*"أ.لا("ْ

كا2دعاءمهرمن!رتفلرورسلا4لرهـللنعؤدصدصاللهمنالدعاء

لالمطهضصدلاس"والى2*"سحرالىونسحثهمف!فههاوالملحدبنللأ!طه

النهم.ظدصالو3ور،ل

علطموصىلنشاطه4هورادعاءصمنمانعلهينملكافىأدهسلشا

لمعنه!ه+"فنعهر،عنطلمليانا"*"ننصهرعص!لمنى3كاالسلاآ

اله!لأ.!هدرر"فى)368(

أنكركلآىأط)رل!فرلىيىسيرنعالمحتاطلا!المحل!يرحافىلؤ)936(

لصع!لالأكلرلكنلى.سعحئكلفىلكطمتو"لى.صتلألك

4،42.الم11رص.،!ك!وعونتلرمف

iX.)UJ-(MVركعثيطىحاللح(UlJWملى.ط!سصل!تلااكه

42122.د!ك..!أيللا!!كل!كئولكن

)ظ!طهأ.!ةلى)1*(

كلطلا.لمالةلرلع!هعلييحليالألرر*طىمرلدكامحيرلىلرمرلر)2+(

(Mr!سحونروزلر!لسلافىلرسلدفكشرصوورس!صلدعوىلرالدط(

A,-للارهـلئ.(فىلهط!ديكللىكلسر"وي!ل!دنةع

لأركليياطرصهاJ!.ئفلىكلك.فىطىط!!ر4)صل!-فىوز)4+(

ص!..ما،321.سسض!!ضدلأرحىييظرح!

كلىلىع!ذلرت4نمد*رلسكثمهابكطه-4#?4كلمل)5*(
b.دمل4جم!يهلرءلك!ص!د*ستزمى -f44-rص414.!و!أ
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لم.عدافتمو،تناولهالم)6*(لوزاركصرأعم!اكاوت!دقحرئمبرلممغها

منفلكأ3(كلماءصموحملأدعة-كضر6لم!مافينقلياكهل!هاكرصي

ء-.ولاكنرعص&ض

منصالس!حلىأكه!نىوأيرأ!وسفكلأ*"!ع!ة!توقد

!لررصاءمنر!هىحاء:صىتال.نمو،علي!ومعرولاث!اء)9*".موو

علهاخفعيك!اهى38()ْفثطكضكامثتايرا"نقلايسرر3الى

لمجةعايهؤأ.دكرنإفي)381،لرجليةضاضثوو!له-روضعنمض

نلناكد!علا.ذئ!نحل"زعموان!نصوأوو*شطهمالعكي!وكز

لزعممّدؤكاء.وضصنةسث!لاا!نا!صحمةا!صاطيرلعليم.

ككلتوش.لعهلعلأعتفىهـر-لملسسس،نرضعللرتفىش،*،
ولرهرتفروءأص-لؤعت.لاودهتصرودصاطا!س!!ةيىسحى

يردلكىسحيىلر3لمس!سععسصفثيملذارسأولعت

حمهع!كلكوصدعصهعلىلهدودكللمرصلر!ىندالمل!-ضرفى!،لا*،

!مص!همصمح!كلوطىلأ!هموعلىص!موطى!!طىللصرص
مرسمكلانضللأصمر.وفىلأصعدفىصردسكلش3كود.ثما

عررأ3درمرفىكىمهرأممفىد!ىركلرص!دل!د!صرنعدر!لرك!!وملارد

النثنالاعطحراصع91،02لألممما..الث!رفىللىىلللهكلنتح!.صه

ثر.ضرصو!مع

(rVA)دركلالنرلاظرصرلرلديهم،رولشو!ر!ط)!لللودضرررهـفى

2.الم6.4,13(عليو!عكالمثحطمرصلركلطS!حنرفى

أ!عا.لمكإلاسريىصك!للاالحفو-نلط!همكر!دلعفرفى!)،*(

وعهكرفيسدطلآ3لرتلهوت..طغ!يرللعخهكمحلىط!ص!!س
86/4!.3.-..،صكك

!حو!ة.وه!-مئ)هىلأعلفى)038،

لدمنمت.لآفىيتىيمكلالهفببقدرصالايهلاككلموضامر)1938(

يىتكررمحاءولارللاطه.....مرجمحهكرلمننم.حي!اكدرضع

للةمهاثتلمالعة!ر.نلالهمقلى.ش!زولمعرنلرللأ!نلرص

لصكلكلبمالمهههم!تطماوامكثعللسأمح!ظحانض!كراطي.

M.مثىكلههلأركلطكيى IAM
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سبفاالصافليوكذلكمرس.نهؤثهلز3الذىلضيق1الممبحبنبؤالقرل

ثهفتاللىأصحالهشلرجلرسلمطههاللهصلىسمدسيدنانارلهاجث

نبؤمنلزمهم!ماورسالتهثنبرنهالقوللزمهم)382(.المناهد0000(محهوشهد

السلامعيهماومحمد!سىنبؤإلىالتشكبكثطرقولرالسلاآ.عليهسسى

رمول.ولارمالةنىنبراكمتلممنهحا.كلمنالآ!ةظهورمع

اللهالاالاحاءعلىلاقادرإذرثومتهعلىدلبلذلكالنصارىقال!إن

(لله)383".,رالمولى-الله-أىتالنحالى

رثا.وفخذؤمبتاأحيامنكلرو!اكحنقدواأنذلكمنفيلزمنلنا

أحباوحزتليلالاعرليلبن"38"ايناحهاوالشع)384(الأرصلةالنأحياقإليامى

يدكضهدتكماواحدةساعةفىأحباممألفاسنونإنهمكالكثبرايرا

()381

(383)

)384(

()385

حى*اتسوتالحطيحملللحكاضة)وسهادفحهعحاضللفاضبهظفىررد

*لممّدلالمنضم!دأثعضلتامة!لس!رماعنا!د،فىظدلمر!رم!هانكر

الشفمطوكانالرنأملقالفىاصقهدارإلىالرات!*بنبدعند.ف!لم

فرجعشلصحببفه-ذمط-وند(حدهـمححقفى!للهلصدردَليهالرنثس

028.المصنا(كد.فى

إليرمالله!فهمرالمركىسمونالدكن!شحي،إنما3"ركميعالألحام!ز

وحمحرن("

ملسه.ررحلرلك)ماللهقالتالهلىم!لطنرلالىالمرأةأنالأل!الملوكفىوز

ولوسحدحضفاشرأحلهانكاعل!نىلهافتالانى.د)طةلدك!ر!سإك!ت

الهىلر-أكلاوثالار-الىوصرخصعلىرأ-يهماضاكدالىالحلاالى

صاتللاتالولدعلىتمد!اكها-معكأسكدتغدماظزلا!ا!ىالأرملةإلىإت

لصرت!رليفسع.حرفهإلى!رلدطاتصلرحعالهىكار*رتالارليالىوعرح

البتالىالعلهةش.و!لالولد!لانأعدفحاش.جرفهالىالولدنضفرجت!يحا

:17.23المالأل!7اطوكحمن..!أايك.اشلى!يىر!للأمهودت

فدحلس!كلةعلىرضطبمتيالصىرا!االببالنعخل)ؤالنأىالملوكفىرز

نهررخعالحىنرقواخطحسص03الر-إليرصلىسجاعلىالدرأغك

عادرم.الولد!سدفسنعدرسم!ررعلىولدكهعحهعلىوعيهفمهعلى

32.3:هالمc-كل2بتنىرشئى
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كا.86كمهكئم

ل!38(.(وشسشالم!حإحياءمناصي1Uه

صارتاذخبةسضالماناالححاكقليكانأثشهدر!ور،

كأوالدعأعمبحهوأطلتونليعلههول3(.مامر!ئىضنفاحبولألا

ممتلا.ىيالرحIbعا

ارصنافقلااصهانكررمالىحغر:منىفال:نهو،علىثالسعز

لاكولافىلهحافقالانايمرواأعنهمانلمرنعمنقالالوشاننق!.ثاؤ،ين

)938".شيالأ!

دأىلهمق!ل.الكاذدةالاححلات!اوطرنواالآ،مذ.البهؤكمكرنجن

الىالحيات)سر!هلينرإيهضكاالسلاآعلههمرسأنمملبتط!

لدغ!همنوفالخثهةعلىونصبهان!اسحهـمنفلنلهمكي.فىللأمنهم

ل!يص-ىلىصنررقيلتيعلسلصدفصصللامصمع!ظصسيىيلرص)،38(

!كاكي!ورتولفصة!شةصهلعلىللمصييءحمرنلع!ىلصاكلل

2/303.عر،لافىر!هه)هـهطلألاءص

(PAY)و!اثمسىمالي"موسقىورلدمححلصللنللوىحمر:

.لإااالم3لو؟المومنالأرطافى!-1

22!صهلم9،18تىللرش!صلنهة-2

.اصعاوحاللرتشلحانر-!ط3

ملأمانثلافرعر3مملمكماررهدردقثلا.سسلر-و!9لرا!شرفىوؤ3()هه

ومررسسل!كل.لحطضرنرمحرولاواطرحيصددعدلهلاbع!

.UKىي raj OAAكط,tأطآص!هطرر3طحلرسjq(ش!تصهوأمم

طرصاكللك.ثر3أ!سرصافوا!يو!شلحكلميىفيص3نمطس؟.

.Ir..(عحم.ا!لتمروعاومةدفىلينرتعلاول!كل AfY.

!لز.لن،وحتترلادسرحدلموربنكهـحلأشهـمرنط)بص)938(

طا*أفلمرداكل"شلاهـملهمضليلأعهلا.!حمالتيىء-رلما

نانمتت!لكى!عكلطكسيللاينهالىصدلمد.لمله
ممد!.علاؤصللكفىولددطعرحماهطي!لاسمX1)0إئدلاهـ2ئ!هرسا

*2.اول9ص
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ناأتعراتلناكنهد.ايرلرلالراف!في.rlفصواْنفعلوا!لكنالنندألىأفعى

لالموجي.نفولفإنا.البرليكل!ا

اروتادمحاءلوصازنكالمصحروصاعلىدليلفلكالنصارىقال!)ن

لثهد6التوراإذ.سئلها!!ت!دصأنالسلامططل!وصلباز"193("لك

S!دثعقولياثطأيراعب!إ رطمز!الهاللهملىوسمدما!ا)2؟3"

أمروالمسحعخه)393(أسرنكانتصصاصوخروجهاعمامايدsatخاعي

د!صمد-)493(ناj_.,_4-وسلمعلهالله-صلىموصو!دنايالامننار

وقدحلا.أتوىأ!ماعلىطل".،تر,لم.والسلامالصلاةعلههماالمرسلى

اللهإلىونرصلركعنئ!مليأنفأ%!ززفىالمرسل!حدأدىسأل

المصات،!لمأنهالمسحماحيمقشهد.)593،وندس!ؤعلهاللهفزيه

طدحتىفولها!دإ!اطملاكلموأنه.نعمففالااومنان(لهمالنوله

نىقولهشموقد"693"لكماككون!سلألكمافلمقال!ساكما.علىالمنفاء

m.(مكلشرا،ع!ىرنحهاصمر،حةلكدضلمرس!ر!يالتالالعدضرنيوز

لم!شىلرا!ة.فكلاعلىروضحماصصحم!ةموسىذعردظر)سا!ط.لدع

8)9.لم21ما..،ب!حمالىرلرالثاحمة

!حمو!ة.شسادالملل!لمملةت)193(

(mVحىلو،للهسعفىلؤالكمنسنرفىLA 4Aوصال!سر*

يد..،ص!كوحمهك(تسمالآداست!dنت!)صللص!ك...،.!لى

274،لملك46

أ!.ءوفيلأصطاكلا)393(

وللالأ.4لمصلاعل!ه!اسديلرطشوصدسص)وصناالأعلفى)493(

ندسىعنلىككلفي!اللىلاعاللهيوسدنلأعىادحننثنفلاص)593(

محدسدصالمكولوحهأطكييماللهتلدمرك!ثنعل3فثوضأنلأل!لي

كلفئضن!هاللهمسرىعىكلمفدلكيى!كلرصهييمحد!الرحمة

رال!رس138لم4أصدوشد729؟لمالدفا!ز....ععناللهكعففرعوند

313.المر!حم441المطءوفى922لم5

ك!ركىلرشدكررملهاضديلأعملا.إلههكعالهتيىبً)ولماصفيرؤ)693،

لههـنالالكحا!سيتد*أ-!هطلميصثلى.4A!لهتلاملاأفحلل

V164VACA-1c.
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يلأملألآفىلغعونر*!لمها.ولىمووحد!لهللملمهالساعة

صسشلا!ىا!هعرسش،بهح!4شءيه4تريائكلبها

رفىشللمحمنولميص.ثلاصصفهو!كو!ىملأو

ا!لهمارى!رفىولمحاجثهحاوقض!يهيىنبه!هلرطن

مفم!اتحكواللهولدلواصاخلفؤنبةفهؤحىلنقهدم!رض

-AA.

مرظأ!ولاحمماعلههلدعح!تره!المخطأ!لن،شيمكلر!

لهت.ملىلضحاهك!ررمرلأساصعلاص!حهاوكتكفر.

!ةف!ةومى.!لؤ!نزشيطنط!امنهصارضوضن!ماضغامحا.

فىلوقا*ضهدكطثالنمرمر43!مرحشالملكحم!وليهانه

ضص.ك!ثميى

ثوته*م!لا*!ط!!هالىلعةوط!!يطل!ليكحما!ى!**،
25ا--له

صkطلا!.كلص-صعل!سحريرeىحما"كلص!م!،

لعفصسا!.!كلهكادطضصر1صىكعكهصطهالر*
2.3!ا".!..-.ء!عمهوص!طنكرعحه.Aي!

MAI!رثافى(mدمىسلهمصاكلؤ!A4vه.كلكرسحه!
كا.ا+ا!ييهلهلأكؤ*"فى!ممهكتكل!لا!
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الل!)لابطالبوببم!الىميم!الرسلا"لف!لأ!الشةيفا

يرحىأوكىأت:لهشولالمسهحالىq1رصلاللهلىومل!

طنه.طىكما004،آخر

%.إلهيىفالمح.!"مانهفىلاقدحكرحامىالنكطاكاننإن

كفروافقدالنصارى4!دىكماإلهالمسهحكانوركنر.الإلهفىالثك

قولمع.ودهجاملاكانسىأن-وسم-النصارىأ!دعىملايوخا

!اللزما.أملأفضليأ.فشهاثثه.منه)4ْ1(أفضل!لدلمالنساهآ:المسيح

الأرلىلكانئالواكمالوكانإدالمهح.رهـيهةدعوىنىال!صارىغلدعلى

أحالهفلما.والرسالةالنبراعنكسأليرضاأرسلد)نما!وحنا.ذلكياعنفاد

وك!نبوله.فىررثززالالنرأعلامهىالتىساحثىعلىالوارقر!كةعلى

دلالةذلك،فىننسهسنى"()2ْنه(أففملاللهملكوتفى)رالصصالمسغ

لم.الفضلأعلفىاشتركاناضلىيئإلألاكبتالأفضل!ةلأننبوده.على

جملالبادىإن:ثنالأنرلا!سئالفضلمنك!ةالآحرعلىأحدسا!نربم

وعمر.زررمنأفضلجلاله

مفز!

العصاشأسالهدهلانلالان!ؤكلصالسهفكر"لم

وطدوها.اللهكن!،حرفواراكللوما.الحكمةفدبواحهتعلهمثكى

!وضاكان:مقالوا.وانراليالكمعناسنننلهفىالأرياىثر-!وحنا،صغوا

!ر"ايرمركتنعلاهـمالىرلرملللامهدشهن!وحا)ندعادرلأىرز04،)0

عوامكىموكتناللايكرطداقدالممملاهـحاف!،لبدأب،ظما7إنر

كرح!منف.2عيشللولردض!ن!تىلملكمكولال!متىلىوز11.،،

.1/11االمحاثكلأ

(t-)Y12.الماسس..(أكلالسراتملكوسفىلأعضمن،!ص

-602-
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كقصلهوسنهممعار!سة.المسيحواعتقد،اْفى)4ْ3"ولا!رليلايكل

أولواصنهمنسنر.4(خمر)"ْض!كيكولاأ"ه*ياالمس!حكانففالو).العولمة

تروركانأ.زعمرا03رالأحقالي!امالأصعلىص!ةوصاروا،،)5ْالألبالي

ا.اضدوالمهـ".6ْالأخارعنالأجمارولوالحيللاشنارة.أورضلميى

كفلهمفقال3.!را"صول!حوندى.الكلهمعلى6الثوراانزلولى

أرسله.الذىمولرصولوسكلمذأ!له.الدىمومحالاي!حلم

،انبkطيدلةمعجزه

منحمماعلأيحضؤونلكايد!ايىرحلكوعلمىحشر:مثىقال

كرعلهمشالعلههكفموالكىالستفىيداوىأنسلملنالؤالههؤ

منأولىفالانسانيقحمهفلاالسبترومثرفىخروفهيقطشكمرجليى

فخرجكالأخرى.وعادتفصتنحلأما!دكامد!للرصناللم.الخروف

مرضفتهحههناكشوأ!مقلصرهم!سوعفعلمامحه.شصتوار!!ؤ

3*.4،.نثفا

اللهلأنبعاءلفقممهرظلكولارسالنه.نبودهنىقادحكرركوار+نهطه

18.المiصكطك(ئه!روولاحرليلا!ثلروحاحاء)ي!هص4(

كرلافىامرن!ولودر!رليكللإس!بن)صا.للحهححم!نى،زل!ص4(

91.الماشوول..ص(للسثرشصيعهـر.وك!صي

مو،الموا!أ.4(فى

a!كلاىنرادحمع)كرلر"لIفى!!كللىو!ا.ألأآورلا*!طحهفأسا

لرناوأع!شمأفهصهكأ!واصحؤلل!نوكل.رسلهمسحهمو!المطم!ن

نهـؤهة.طهيلاطناصصحه!.يىوعلهسر&شن!3)صفئلم4(2

كردصكميلااىلهمضعد.!عكواميلرت.كللاهـاءحلملنلك

مر!فلاللارش!ه.كسمكهل!!رفىالتفىهلاضلىزوخرولىك)رر

ذدما.طك!للارونلى3السموت.فىaji-J-14.لرررصأنغلا

913.الم2عا....(كلاصصح!ط،ت
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وعزأرثوط.!لال!ىكهر،"4ْ8(خفنكملماشكماففررتوصفوكه

ررحمنو!سدالسصاءشنزلانماالنصارىقرلفىفادحوهوالألو!ة.

!للالجممنودرنهآ3لخلاص.الحالمهدانىوحلمر3وول!ثهالقدس

الأصكادفلو4ْ9،النعر4فيكلمنأدأعلىوجيمامرطيكونحنىدمه

ا".-)ْأخرىالىلمدأمن-ومحرلولوارىفلكمنفرلماطتولونعلى

فإنالطاليفىوفرفهأدأاستدامةظهدأ!رفىاذدسيهولَت!جاءافما

ينالأرلىفكانفلناكحد.تحضرلمأجلهلأقسفةراخثفىتحولإنمافالوا

،لهسعومل.سفيهاعلطولاكسلطمكروها.إلطلا!جرلنهمكان)ذلان!ل

تسمين.علىفههزما.املكانوتدوكتتسكلقرضوأجملدركقب.ماع!له

رأصعحا*كر3كلنالما:صثىفاللدعوله.واسثحا-*آصنرارفسمكدثواض

فارت3!الهالناسوفرشنركبوجثىثلىنجاء.صأرسلأورشلممن

الحللناعر6صجاءالدىالنىيسوعطاالجمعوقالددخودهالناسله

الصهارفصلدورفعواص.فحهالذ!نالهاعةوأعرجأى.صكلالىفدصلى

وفى41(اوالدكزالصلاأ!تاللهتإنمكنرليوفالالحمامياعةركراس

21.الدواءحمدصلإصله.4(

.Q Cكرحهطوايللصولكنللاصىيعملعشالملمو9"أشسا!رىدمن

!ر!ههال!وا!مويهلحهفن!كل!ابهركهمن،م)فنلنىأخهرسدًا!مرثنلأفى

.3رغكسى!للا!ندمحكرpxالط!لطددلآلنرو3ال!ص!ركلاأفيلاال!نر!ه!

!آلصةنحاءد!لهنملىللسحفلاالأص.طلكفمولمطتنددم،وحمت

له022صفىنى!ندا.سرعىاطء.النط3حىكهه!تدسلتةكاتك!ى

.1/0(.صكل

اكهدط.شطظا!لة)041(

كماوفلا!لصكلكإللميسر!ثهل!للطشأسالم!حأقضفىذكر)411(

!رعدكط.رالمحفطيووضماعلههما!هصاو!رياملاوكاكرعأسسا

فقت.ملاشنعلةكلهاال!طةادكتأل!ثهـمدخلرلاالررر....فىطكلمفرثرا

الملل.نمششفىىالنىسمط!ح!وع
وظيالهكلفىرفترونص3كاوا*!ححوأضالله!لالىهـ2!لؤ

ر،3كد!8تلحلا-يشعر-لهمرنلىالحام.،عةلىكراصاللرنةمرور

:13.الم21مثى..مألصوصطرعلثؤ
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وفىلأنهطه)12،(.مننهعاكانا!هفمهال!س7لولىأحنأدانمل

لأنه.لأماتهمسكدليوذلكوالأعاء.فىشحماراركيانه)413(الفصل

.(tit)لنوليش!سهوطآأكاسنةفىالخلقخلئفتدأءجومرعنكانلو

أورحموهرشموكل.والمروسJAاالىأ!هصمرشهومنينكرربهف

محد!نسوىطى!دلالةرمن)15،"حمبولمحنلامحليهضهدكما!فو*.

الله!ىدعلأن!ولهعلىالملهلوصنينها.حيكاديلينول!شإنكاز

الرسل.ش!بزأسو؟سحانه

أعظ!هانال!امرسفىلرعا،أظمأيهاسلم!اتلألهلفال:صىفال

كلوشنكرككلومنننسككلومننبككلمنالهكالرلينحبأن

نونك)416(.

أناباموسفىالوصا،أعظميتلولمالأنباءنوايىجمبعمذافنى

نرثه.علىدللاف1ل!-رنركرالصليب.الئالرتتحب

أجمعأنأرلهدمزشكمالأنبماه،قللةأررضلمكاكسوعفال:منىفال

"(.Iير*ر97ولمفرار!االدجاجةتجمعكماصلكبيك

ثأورشبمالمحالىفىعليهكئيونكلألواأءلهمإلكلامهذامنالدلالةوجه

01i)(الليلنلاششولىانىكحساالحمىضالت)االم21ض

فللرتأطص!!ىالتعاىانبالهط)ناللاكل!طئارسلالمعأنشىذكر)813(

الىم!سرلانهاأحدلكاتالدي!كه!ا.ريئنملاساصطرحح!!رو!لاكلدلى

9.2/3؟لمضكلسلها.2!أفللرتالبطس!ج

لنرلمأششارساأ،م!لى!نهاوماولأرطىالسراتحلضارلند،كملأىقالى)414(

.YAJحمؤ

33،الموناصراحع)15؟(

لىسلى،:,xله!نامرصرهوال!سو-د-شهمواحدرماله)ضفىور،4(,1)

رشنل!ككلشإلهكلر-شكوعلهنتال.انموىفىال!ظسسرسحة

35:37.لم22ض.(.وال!طسالأرلىالرعةسط..عكرككلرس؟نحكعا!

ناأردتصةكم،المرسلشوراحمةءلأنيولدللةأررضهـم!اأررشالمكا)ضفا:دلح4الم؟أ

37.لم23ر"را..،ولمبجماتنراخهاالدحاجةنحمعك!اأولادك!حمع
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!وارىلهفؤالطرثعاولوا!صما،لبمثفحمهمكان%ننله!ركدون

!كلرن!ولفكأله!ا.؟!ممنعدقنلوارقددولص.!نهممنكربم

أهلي.والمرادلطدفالناليثنسنى.شخلتمكماخلى

ساما-لأدهلأورشالم"،"تتل&الندلرىتولطيألزمينوفالقرلى

لأنهرورصهاعضادعنطكشعهم!كلامرفىلأله.،تثلةتلرلمالأناءتمة

لدلوسةلاس!ه!راث!كف!لمومنلداحه.ثفدظمالاسلاعلىجمعهمأراد

لألههذلكوصل،الهدى.!د!نعلىحمم،لحجرصنفهعلىشهدلأْ

كا---ت!رن"91"(-.شكل.الآليأيهانول)ذلعالى

لأكهلراثثهوشرت!راثثهمكفلت!ؤوأراتارادالم!حاقوالعبهي

خيفدتروثة-ولمالقتلى3وأراثواالجع.هم!طيافلمحممحهمأنأرر

.النصارىزعمعدىلراثثهم

معالألههاءحالطادكنأممالهلراتوثفدكام!هقصرأدهعلنكمنما

الصلا8أففلعلههلنهههكحالياللهقالا؟.العهدمعالألهحاللأالكتار

ثعالىوترله42،كاعا)ْمنس!اللهولكنمطممعلهك"لسواللام

عرمن!ا،21،(.ككونراصالناسلكز"أفثت

علىإسرالعلكنىجمعأرادلأْالسلإمعلطلموعىم!كلا!وفى

مصزشنأخرحهمو!لحنرافسارعراسه1لنضروأمرمملهفاصتحايوالاجان

الى!حعلألممسرموشىأور!مميممفم!اوزصاللهشئطمةحى،418،

فىدمهاوؤوئد.للاآيهيص!سيصيjoiدمعرلثلاع!رفى

)نضطها)سركأاءأ!يلتصلى!هاويس76/2يلرمرر)!هأ

لم482"ىلل!م!ة26،،الملح!لسطةا،الم9-الرالمحل.ا،الم9

يحعص.!يسnلص.و!صللامصكت!ا!صلمه(4بي

لكئرمنمل!هد!ا-سلكمكلاعكلصلأ!!ها)ركلصضلىوز)941(

الم+.C.4ت.!هطلالألىطلأ

لكلة!س272ج!في)042(
!كل.حمؤش99ر,،ص)421،

-.؟2-
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فلمالملوككهمرنللالسعفعهمددفعاليحريمرشقالنصر.وخدصم

ينلب)422،.

الاصصلرىفما.يممليولم!نتل+82(ولموالبعا!زالمسالفةو!ر

جستالضارى2نفلو.المسيحفىالندارىصادعتلهكدصأقأحقكان

كنبو.لقول1الاوسهملمايهاقتلادعراممولىنبهاءsAlثاللةفولهكش

كراهمf.السقوالغلطمنقرسةهثا،لنمد.عنتالقوآ3أفهاولكئ

!وعيالرل!نومنأملاسهمفىفقالرا.الأعح!اديئلأضا،فىج!حواكور

فينا!وسأ،موصليركلكلصوظقطهالو"الدهـحقنالمسهح

!رر.منع!مالمدرسفؤيديوويالر-نحنؤ.هم

وغديسهفىل!نىلا!تتللهدالطر3الناس،خزحدطالم!حوقال

الفصل.11فسن-مطتجه.طهلردلمنلولهشردضظلك834،عصله

وبهعرءالصيهواحفاكمولمنو،فى!نكوك!خالعهدمالأنصدسش

لملكلاصوحون،لكنررر!هثونشو،اغقاديضسرونلدارىعقلاءش

فأيوا.الفطر6علىيولدمولؤأكلكريا!."سممع02،1الجمهوزضنبة

قالفغد.القلسروحمنمب!هدلىقريم،اما26"مصرلأاوبهوثانه

مثرلر!لإ!حلر-ضرريع)22،(

عكسسيع!ورأ6سركأولديرلهل.!ىلهااللهسدهىلأمىكاثمتلا)23،(

سع17(لم25سع،أ،19لم31صعلدى)ضرراحعع!!طعه!تدللاآ

راتثلرهلم،(02،حدة!-في!م!صلر!*صرلهزوكد13،لم27

!ريعولص!زالسحمةحرسصOJMyrf-.ur!)*لهمرفىطهالأ"

ا،1،:ه،(.كغلأا،،1*اء)حم!

تههلانمهوفاومهيلالأصولكالسلهمظاسوأطهمصكهطش)"2،(

.4tilt!رلم6مرصلىه13"3

لمله.مسولأ،ع!ثي)425،ئ

ولدإلامررص)طوطمطيللهسلىللهرطنلنرلكلالهم!لىص)426(

كو3ملسحاءمم!ةالس!بممماوشعر!وسعله!هوحدمبهرل!زعلى

ل!ط!بصلدكىالله)ظرثحممرموا،مرفىيرهرلىلممحدبمامنضا

ال!طز.طىرولدموركلسعىA-!ر.دملمسع!له...،لطر
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أمه)27"(.طنفىوهوالقدسررحمنامتلأزك!لهاينورحناالتالابخيل

محلالفلس!ركانت.إسركهلعنالا!هلفىالمحرن!

أملعدمنمهرروزطهونطقكبأمى%علىحملتمنىاروحفهنهعليهر428(

رنالمنه،)92،،بروح"وأيدممالمومنىحقفى!عالىاللهقالوتد.الكتا*

فجا!تفرجت،كداكدايحةالىأخرجلىالله"قالكتايهفىيلبنىاشعيا

3،(.)ْرحلىعليفأمامتيفنفدظتالروح

ولطجا!ترش،اللهمنوحطكلأتنحاحا!تشالروحفهلى.

تلآ0فكفى"إندو3رسدقوفرالة.اللهعنالهاصاك!بته

أشفىه)لطوالسلاآالملاةأفضلعلطعنهالحلثوفىللمتوسز،)31"

)فالقولونساالانهتموالأصعا*المسهحظلالنصارىقالوقدسصلن،)432،

بالعلمعنكمتسطقسفيكمالحالةأبكمروحفافىا!السحضرنم

.نرىعلىربل.t(والحكملأ)33

المدينةأملشجعوفيهالأمهواحدشابجنازبوعراى:نال

فوففالنحقمىنملأكبكىلهارفالى!ليهارعننلهافرقثبكىورآما

(ivy)العصش!أسهيينوص.لاحثرميوسكرا)وحمراكلخانلالرتافىوز

.المهالرع!،!ص

)ترهـ8كمنLcil-10يىشو9وؤكمالاصل!kt.-!صعلى6مفلم)428(

2.هلمر2ع!ثمدسور-اسلل

22.رتميعاكلةحمؤمنقيص)92،(

وندt/11الحش،لأتسحىالر!لأدع!ىالر!يلطرح.أضحباكأكز)043(

2.الم56فمك،نىرض!الدىركلاىعلهد*ىررص.!ولهلر-ظطهه

75.الحبرسرز)431(

13.!ص!ضعلكسل!ال!ة.فنلألمحا،!لأكا)432(

أ!مر!فتىولغ.لهمضهلاةيحلىصوطركولاةلمدمركحولى)ضئدز)433(

لتملأفى4.!كلونلاعةللكفىلح!ردلأنكم.ككلونساأركعف!ترا

ااالم3سضراننرلأ..األما.صكههتكلمولك!اررح،أ!كمللأكم!الم!لبن
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ودكلمالمتنعل!ناجلسنم1شابالرللكللمهتكرعنتالل!ملرن

ضصهاللهولطمدعغلى!اانالقد!اسنف!اللهومحلأوالأمهن!نعه

ررح)،43،.

لهضهمواأصمأسلانهمنهارممنصحإ؟المارىعلىحح!نفولهم

حضر.عمنالأخذكاليمن!ررويحاالوهيتهاكأخرون!لحسفكيف،لنبؤ

قلنا.صو!عاتفىيبلسالحمعزلكقرلأفىالعو3الصارىزعمفإن

عليهم.الإنكاروثرك*منمو!رضنلكعلىىكغر!زالظروالجلأيم

الباعر.وقرلامفرعلىاللاآ!!رهمعليهالمسحإن-وسم-النصارىأخقول

المسهح"فىكعثفدوكهغاالها.النىكتسمهةالانبطاللهةكحمهومل

محلمالكم.لاكدعواإ!طهنىالغاللرهو،لاير!مميامالينطقونيسمحهم

لكمو!دح!راتمعلموكلهم،الأنبطءالمهعمرمحلمكمفإنالأرف!على

المسيح)35،(.مومدلركمفكالأرف!فىمديرا

ولركهمأسلمإنهكقولونفكهفوملبرمممعلمهمموالمس!ح،إناكافى

.لأنياءمنن!ث!ر-!يخالجرفي.ظلصاءفىوكهونعحاءفىخبطون

دعراهمفيالنصارىاسثروحفانالصدىوقرلالضاعنقادإلىلاروضدهملم

قد!مصحططيأ!د!همكىمحههمشأ!نامم.المتإحهاءالىر!ر!ته

رمللأومىلأمهرحمهدقىمصول!ت)نالللأحة،سيىق!رسظا)لرتافىوؤ)434(

رلسحملم.!كللهاطماعننلرصهولنل!ا.اللمةشمحصسعوسي

ا!ششهرهأحكلمالمتفطى3لوللكلم!ياضللعملو&.نرفدالنسق

شى...،!لهواختدعكلصضاكمتدتمئالدرمدسضفب!ع!ح!!.

ححا)خؤوممالمسحوحدمحلصكلملأرحىفحدص!ر(ط)صتىىوز،435،

لأ3مطشوح!مواالرك.فى!لaW,مأ!3لألأرفىعلىللكمر!لثرا

8(1؟.لم23مم...،حيطكودوفىكمالح.ووومطسكم
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كغرحهمولم.وعوهم3،(وحرنمالولوالهسع)*،(36،(الهاسنلالمرلىأحيؤ

الله.عا،كوصمعنالصيطا

يىلضرعوانلكشضهطراصوااناكانواأرلثكادالنمارىتالف!ن

منه.مىامافأنمالهم.عزؤَالمرن!منهوطلراوسألؤالمسهح

thoعممI-ij،الآ،تمد.منضعثارامااف3كاالممحظعلوظنا

رأرواحهمعلطصخلودصممنه.وطيؤعاهوطهركرفاممنا!ديىلضرع

يالؤانمن!الهملفينهوا!!همتأضوموتلهالمدكوتضرأفى

لأنجياءاخوأنهمندقدمهصكالةحالتهو!شرتةنرده!للكوضعنقد

أجممبن.علههماللهصلوات.والمرطئ

رجلاسعش!رعاعتار:لوقاكال.لفظهمنرسلا4علىآنردول

تلهلفمئوالصاحووركهر!حصادوت!Aل!ء2زموضعكلا!ولث

أرسبى)983(.صكثمجم!اضثسوشثثمنىشدضتمكم

الخلتىاىلرسلوص!3لأ!التطىثللثلكالنصارىق!فا

اختارفغدلكم.6تفيىحعش-أمًايمقلناملالنا.علىلالل

!ركةاللهخأهميرالهلينىلأ!لاغونمههمقو!منرحلاصهعئمرس

84".اطةْشاروااخهاز

لهثم.مط!،38را-سركلأر3)*4،

لد.طاش8*.مه3رفمللهوكارا!)+8،

ا:4؟.*ارعصعصظهطرريع3،(ول
Im)لىعهلممنمنلرطهمروصسير!لرديعنةلك)و!ارلفىوز

!حلةومنمحرلسلا،له!ظهرر.ل!صصطمركلاحت,سضعطهkكل

لل!رونلرونلىو!ليهررفك.روصوللىشسعشكلممعلدى.،...!و

.11302ررحالم*9رصص01104مىرلكلاmillsa.)لرلجى.س،

خمهرعلاصحشوسحلرءكلامل!حىوكلمصس)سورصنرلىرر،044،

رل!دصرر-ولكل!سهةلىدر-م!.L.4صلىولرش!سيثع

لموصمسه!س!مظماتلعع.بوولسعكلوصلعدس
الم،1.242ررا..مأ
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موطشأنههاءكانواإنهملكمسلمفمنالمسعحاختارمم!نفأسا

الأرسالفىالسلاآعالهموسيحنةأقثدىإنماالمس!حولعل.ثالمحجزات

علىأرصففدرصرلا.للرسرلكونل!ولالمحدورمولنىفالمسغوالحدد.

4".الأرفى"املرك!ىأصماثهشجماعةو!علههالله

على!لهل.أرسبىمن!ثتمفإنماضتنىش.قولهالنصارىفالفإن

يهءلتو،الدىالاتحا"

يالمسيح.!اثممعلىثلهلضتشنقدشمكمومنوقولهتلنا.

2فىفلزآفلنافلثاد!راف!ن.المسحثعسدحمسسماتحدالسبعشإنأفتفرلرن

فإفى.المسهحيهامحد!اا!واتدكالرااأكعالى.اللهثذاتاعدواتدكونوا

المرصلهروالرسرلى!لسحون.مووالله.!عالىاللههمفال!بونفلناذلكالترسا

.البنونهووهدا.الرسولمورالمرسل

فإ3.نفسهمردفرلونفكعف.أرسلهقدمهزأنالمسغاعنرففدفلنا

!ىاثنهالله!رصلأنولا!عد.اللهاثنالمسيحأنعنلناالمرضىاعتفالنا:قالرا

فيلفولوالى.لهمرنتوللنا.طضىبضعليهمنعيدأنيحسئرححكدجماد.

الدى.شطكلوخلر!د.العوالمكتنالذىالحقالالهيالمسهحنومنالأمان!

كاردناصحكمفى!تررالمرعلي.وقتل!3ررلدنهوبخسدالسماءشنزل

خلفتشلا!ضهحلنلاصناالساهمنرترلأجملناصالموتقllالرىالمسبح

ايدينأنat)32أندارعنماككموك!ارأثاخكمعنكمقلواألم.يد!ك

التى443(الر،أن30آ!ةط!نااللأمانهماالخنبةعلىسمركلااللنبن

وحنتلرسعلوأسبأرسلهاابىلرص(سا.سعتا!ىالكميأضهرص)441(

التلأ،،الكيالمسدن.عل!لمالمحصدالكهشكركمتهاابوص

للخ!لى.لرحم!مكلأ-حواةلأل!

k-!ر!لعر6النر Aسي.ورصفعلى،محررومحىصع!

الله.حميدسصدالراضمووللاناالوىللهدالسهاصلألولكلسو!احرلأانالث

:II )Y11.عمعةاكلصي!كد!اوسفىلدحمتراحع،A.

للصى.شاكل!موال!ر(كح!ور*)وأفىفى)443(
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)نكفللمشرأن.الصييعلىعلغتالىسر،رفىالمواتسحت

?tوأماتكمصلرالكمكانتكاناأدعالىاللهولالأعنموومكواللهولدت

وصدلى!زمنحم.مما!كمفىكدكمففدلملكمصرحةشاخكموأقوال

لحقسالاالننؤعنشزفالنى.وأرسلهن!لعالىالله)ن:تولهفىالمسغ

jyalالهه.ثوحىمماشيالاككعمرثه.عنكهمالى"كرعبد.سنصبه j4.

دالهىد!ككمريىاللهااعيدواقالوقدعه.الاأرسلهصلنفهفى

صحنىفلككليفقدواحمد.والرصولالمرصلأند!ئهدرإلهكم)444"وأطتكم

لاصرافففىالرسرل.على!لوفلكرضلالة.ص6فىالناسرصير.الرصالة

0)كار6.ضوونوألَم.a-كلعلىLteوث!لعبردت!هاتيالرمالة kن

ممنفحعلتمؤ:إنانسرر)امرأ؟مناصتماراللهأ،دارأللبيانارسلهالنهأ

شلهص!تنزمماوفلكوفترا.اضلالكزلعيادةفدعبمكنرا.الصوريشحر

راجرن.الههلاناللهنافاٍ.المرسلون

فنشاثنا.والمهحأ،اللهوسمهةاينه.اللهيرسلأنولا!عدقرلهمواما

ثهشخصهلما)45،"أآوكئت!سمهةأمبرالبنو،.مدماكعنوننسالهم

اهونة8النر6دركدأم.والضارىوالكراطتالآ!ات

سيقو-نقدكها.للمعاختماصلافلنايالأولقالوافإفي

الإعادة)7"4،.محنكىماذلكمنودقدم(6tiا!نا

والسطالزوحةمن6المنخدالناسيئاكالوفةالنو6وهىالثانىأؤع!)ن

الجمشففصل!)فماسحفلا.اللهمنلفملالمسهحأقسمنىعلى

يا-فىلرازا!س!هـصوعيدوىومولملاالهدفىدلضمرز!ص)44،(

الط!اكلت.

!لأ."لأشلطفصف)45،(
.لر-ضمكلالضعرر)خت!لرل!موصلركلهـلهديلمر-شرفيوز)،44(

الكر(اند!للىمالط!مه.ا3نهـت!كلفىاط!رلدكلتالكر.3بخىاصللإ

!ء.لهلاالمرل!ودملا!ىاثمد!ألؤ)47،(
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كقولإذ.لالمحهلثنصياطلنلكدم.الحسصهةعنمتزواللهئله.الابم

لحالى.اللهذكصانهكغرلردنكهفول"،،التص!رصيلح)ر.لرتا

التسمبن.كلاعلىالبنومنمقصؤكمطلضد

ءلهايناولضطرالكلحة*امحدتلماابنو6المسهحلهـىالانلوانب!

ظناالكنركف.سبيلىعلىانافصاريهثحدلمركركم--كماوفضالحضفة

طا؟لنو3ثذىوما2ميماملمةطهكاجرونا

ذلك.صفلا!طلرنالنطقأوالطم)فا!ترلودف!مم

لأنهايهاالمرصوفةاللاتلاثغارىلنالمفةحكممنصىيمظنا

مكلصاوكلاه.لمخرسأوالجهلوهوض!ماوظفهالاy11-;4لا!فارلى

ناضا.الندمعارقدينزوتامأونطنهئفصلقدطصهكلافلا!مالى.علي

لهطخةفلايفارىلموكلا!طحهكان!إفي.لعالىاللهطىمدؤنك

zyكدعز.!دىد

ا!لىفى)مرأفرنتللامهلرمعيتكلم!رماحوعحلىتنالوتال

يل!حنفالأرضعكىnرالثدىحصلتك!ذىلدنطرىوفالتسوعا

فضطه)944،.اللهكلاممممعلمنطوكلعلا

الماحرالكلامهكإلىانفد.خالقهلمدحأرشمط!دحهاضتملتفلط

يحنصلدلاولومنهالمحر!ةمعخدقدبمنخرجملالمر،.مديش

المرافع.أكدىعلىدلا!لننىر!يككو3ان

lim)!ناص.رعلا!رفلتو"!لاكودك!للملا!!3فقت)لرتافيل

دلرليلضمرس(تظسثطللكسبزعلهكوللمصلها.لر-ونلللرو

35للمألىeAرر ،Irtii.

للكسطرسلهونتلععمنسدنرمارنتمطحكلممووت،ل!ص،6،،،

لهكلاا!سودلللشطرسوونن!مرلطرنس!هط.!لضونسنحلك

.27"28ا؟لملره(رسشطؤ
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بالنهيأاعديهالم!يعمبييث!نجييايومأث!طول

النىملاترلونكلامه،مسواالمسهح(وااثاالناساكانورحاقالى

ونالكحهعتعلىووضعهطئعلىيسوعكفل.يوخاوقال45،)ْضا،

الستروآفىوفلكضا.فالفتتففعلسلوحاعئفىواغ!كلارمي

آvلاالااللهشالرصلملالس!نولشفشهمخلفت!ؤيئفونع

هدا!رلمنومنهمللخاطئلاكحهياللهانتولسر!همالسبت

نبى)51،،.

لهالمدحمحرفىفىذلكذكرهلأننوكهشاهدالمس!ححبحي!وحانهلا

غلومم.فىوللنصارىجدمم.فىللههودك!ييوفلكعلههوالئناء

فإنلالنثواالأثناءأكلا)الأولىرسالنهمئالأولالفصلفىأكضاوفال

علىوافحدلعل452"الازالم!هحكوعالأ-غدشفهعنلناأحدكمأ!لأ

قتلكيركدسم!ؤفإنهامناشاخرجلهسوعالفر!سهوفىقالى:لوفانال

اثاكوآالهونىوكماا!وآهاهناأ!مإنىالمعليلهناونرلواامضراففال

أورضلهم"53".محنخا!3نبىلا!لكلأ.كمل

)I..(فيوزUلل.....تبؤأدطبو3ورىمرملا!ىأورشيممل2شلومنفد)لرل

*2.2لمه7ضهالمحمرطال!ظصيرالرطء

لأعسينلرو!كركماكمعالإ!حسعفىين!لاا!ممةمدروحاذكر)451(

لأ!ووصلحىالأنلامدا!سنش!وا)فتلاف!صىولىصلرصالدى

وكلاالآيتملهشلسللضاططادقلركورتلأوالى.أضرودلاك!نط

41لغالصههك!إلهحهتصحهلتلنرلىطةاللاعسأ!ثانالرا.ضفلا-!هم

لأ\.16،المعح!..حمه

1)13.لم2صعالأولىرطلأروصا)452(

لأرمفاشانعىاعحلهتطشالن!سئ!كملمر3ذلكَالىلر!افيوز)453،

وأكشثططئاعيلىماهل!.له!اوتورااطوالهمضلكيك.يمكلامروس

لاصكئ*مهوطهكوضالر،يردسنى"كل.هلتدمردرهماالهرآ

333.االم3عحصنررممهأ،رطسطك
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هوإذردو!هكدعىشطىع!النصلنهل!كه.-نيعلى"ليلنه!أثل

نحو!هعلىيدلالفصلمداأ3ه!الندارىقالفإن.نبوكه!عاتفىعركح

المسلمى.علىححةظلكوسلطقتلفلثا!وآفىيانهضهدفدأيى

طه4أىككلالثالثالهومفىف!الامنه.وحاضاءفلككفللمفلنا

كملا.لادمدوكوايعهوالملي!قنلفبنركفعلمالسفلىالحالمهطفىإقاضه

الملوة!قولكطأعدكهكعدرخصةورتحماحهالكمالل

ا!ر!ةدعرىنىللنأخ!سو!كا!ا!وألهشاهلاألا!هلى!وحاتال

.IDمدرشt-Lرمروحهه!لسهحدلمطلأنه. J.VPخشةيسوعأطم

هومدالاحمقاالناستال.السكمنوحوكىأرضةخسسةشلصلالاف

عدمملكاوسبملؤ!غطفرنهيدشأعمطمفلط.!علأمالىاخىالنبى

ألالهخمسةلهضهدفقد)4."البليل!ىرحدهوفد،يهنهممنخرج

المعتقدسارافىالصاكميصحةححم.ضها!ثهمعلىضرهموهر.ثالنبو

!سنوهل.رأوامزمنهيدنقككما!ا.لننلعلبهمأدكرولو.شهم

أفىالحبا!شالخوفالص!ور.ثكتالحمرهو.لأمورمقاليد!صد.ثالأله

فلك.فىرأ*علىوشلبؤعيهمطكاو!صلؤ!!فو.

لها:تاليالناصرالمسحأمصكمدنرحنجبر"أنلرتاعننقلواوفد

!نودي)455".تعلىوسلكه!اؤأيكرسعلىالرديطسهول!كإن

النحلكش!"فىكذيوانفدمععاحبولصصاعكؤكلافإفى

لهلدار"!كئولمد3عسةي!حمضعةفىر2للحلمورحافىلؤ)454(

ثصلرفنةسة!فلاأس!كروى.صحلاأضالمس،سومرللاطهشرحد

للك!فىوكد.ككودل!لى"0!ش!كعمولا..لمحلطاماومئرسكد

وككروون!44,1اسحوي!د*فلعوخسهرسمنعكالرحملىكص.عسي

نلر*كرعمسهاهما8لآبصرلىيهـكل....!"لدوكلا!ذللاطمح!

.151ll!حاc!م...يىكىلصلمشةمرهلا

كرسوولر،سدكلسسولئwwكود،هلاالمح.كثكدلىلو)..'(

3:34.اا%..tلها!ا-.(للكهولا!كودلأيديىحثر!!تطىوصلكأ*.،اؤ
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عنلوناعننفلمنىكدلوانندصىالهرليفىنتلؤماكان!ان.!م

جرلى.

علههم.والفملك!اى!سهاسة!كللاقعلى!اللهكلندموكهف

علىيه!عرنىمماهلىاكمنثلهفلا!هوشكصأمزكالفذلكيأ!لم

لمم،فلرواالقوممرلأءكنيالحلاءز،الن!لدلاضطراليولهلاالنفلة.

هـ،.56ولالاحفال

أالسلامبلبو،عيل-معيعدليل

رقدعاءسستسفاالسمزآكارثرشالىكسرعجاء)الا!هلىيوحنافال

نى.أنكأرىLelكاس!دىوقالتمنهمامر%ففاوضتهالطركقدد!منعى

فقالطحاماعليهفرضواللامط.رافا.لم.كل!كالدىمواناكسوعلهافقال

عملهولمأرسلنىمنصسرأعكلأنأناطعاسإنلرفؤكلطامالىإن

مدكتمه)57"(.فىملاكرالنىأنضهدلأنهمناكشخرج!و!بئبحد3

قولهوالانىنهركه.دعواهافىلصدكقطالآ!ات-مد.فى-الدلالةوحه

الرلانهة.المناجا)شالحاصلةا!وحانطلدات4كشلعرفؤلستمطعامالىإن

رالرض.الاراثةعنيالمسرركنى

رسالمر6علي)اضحليل8

."،ضرعالهكلالىكعضرالىئثصفلماالنلط.يوحانال

للاىيللىمري!لحلسففالالتحلم.مداحنوكهدالههؤفقاك

!هه.)وف!واا!حو!ةفي)456(

ر!الىنطى!صينكولس!ليىطر!ئهنيومرلسلر.!ؤلأمرالحأد9ز)457(

دهضالتدرا3كردموثرديصرأفىدهاننفلىسبل!طياسلاشوس

مر،كلكا!ثدىسرعلها)نلالمح!لىسومحه!(أكأر)!هدمما

و!ملوسدثيددىشمةاع!لأ3ططصكعلهم)نل!اط*كدورندمرند

رحعوسه....(لىكرمةسىلحى*كهددنصهيعMOلأفى4صله

-.؟2-
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فدمنأ،عندىمنهرملدعلهمى!عرلىكرلطامنهعملفحن.اًرسلنى

منمجد!كدمنوأمانفسهحمدهـكدالمانفضدمنككلمشإنالله

لهمنقال.خطانادكلأنالجعننال.كلى,0دولنعلامصادقنهوأرسله

الآ!اء.شرلكنهموسشالختافىول!سالغتان.علمكمصسأنتزعمون

سةلاننقضواكىلإنسانكللكالثانوصالستيرمالأنساننخنونوند

شآتلم)نىكاللمالستيرمللانسافى!لركىعلىلنتسرنفحلامصمى.

.A;1((Wأوسلنىالدىاواللمرفرنهوأتملضأرسلنىالدىرلكنعندى

456".!مرلمماحهلأنيندروانلم!أ!د.ا!رنهثم.أرشىالذىومو

ولمع!نش.لذىالصبحوضوحاباسالىاللهمنرسالتهرف!حتفقد

جاءحقالشنانفىوموس!لرا!مسناكبعونيختترنالممحلباعلزل

46(.الر!ول)ْيولىكسمزال!ىوهو-يرلى-يدعىالتأخرينمنرحل

لحورول.ش!طة(ارملكلالدىصلا)58،(

خححب.لمملمر!دالحليىكرمصسداكصدتدليكلا)ولى!حافىرو)95،(

لىلصسيسولالكعأطهم.كحلملمومرالكميكرفطاكهفتاللبنالعهود

كاككلماماللهشموملابح!!رلىشطةسل(3دأحكلاء)ن.أرملىللدىلل

نهوأرسلهاكىسدطبمنرأما.ننمهميدطبننهشثكلممن.ننىش

الناسسسلى!كمأصولسr,تاطحمندصس!ر.ظلمفههرلهىعادق

أحد.!تلدادطليصلطلالكونالواjأب!لتيوش.أنلطلو3لماظ

يىلخد.صسأعطاكمله!اضحا.فننسمرنعلتواصدعملالهمو!لكع

لحورممتللإلانكاننإن.اكانلضرنالهتتثىإ،يا.سللسسساله

الت.!وآال!عهشبتلألىعلنأخسن!رنسس،سسكنشللاالتش

عادلا.!اصكرايلالالامربلا!كمرا
سلاككلموماهراملؤأنطمؤالدىمرطايىأورضمأملشنرمفغ!

نكلصمذاولكن)حتا(المحموطاأن!ا!رلراءا!رطال!لضطا.لهرلاقورد

كمشومرصرع5تادمر.أ!نشصدtلاحرفحاءفىالعرأصامر.ألى

خهمولىلجىى2ثلآتلىلنىوص"أ!منرلسرنونلمرفرسَفثلاالهيكل

اصدطقولم.سكؤأنظلرا.أرملثىوموتلأنىأعرأيا.لرنزس،3لدى

14،03.لمس7!د..(حاءتندلكئلمطع!هلأن"أعلط

ء.ر!للهنىموثهامحملاءكرأيحدال!احتواالدئال!هودأحدمداهـلى)046(
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وحلهمأضهاءيول!لهمناكل.ثيأهلالىرأرسلهلهكراءىالمحأننادعى

يلألطءشرمحا!ىالطنصنةم!هحلهمممافكان(نوالمنيهمرلطئكاكانوا

الملكيةثأطهرثطي!الطنانيمضال.ذلكنىنراحؤالسلاأ.!م

وطا)ساله.على!ثحاسر،افلمالنصارىطود!لتهةركريصالخنانثركعلى

طافىمفرنةسنثىالنصارىكلينوللاعلا!هكمعليلدلكلماتلهثولى

اللاموتمنمركبةالمسحكلاكطدكلماكلالنصارىثعفىنالوندا!محر

ى.)61!مظأؤنككلىكرطرنإنكمللههؤفالىالالهأننممون!وت

--13لبو،سالة8معمز؟

أينلهاوفالأ-معالفهريىوصاءورطزرسأحماالنلميديوعا!ال

المجؤنفال.صهالرارن!واففال!اموالحىاولرإلىبأضارتدفتمؤ

3ملنىافىشالآtكاأ!ةهلفىAألثنتدأ،!دىاحهفنالت.لهحغهئ!و

،أنا.ونالنوفىإلىمزيوعورنعالنرعنالرنرنعواسهسدرأنى

منأضكركومنحئكلنىلىلسمعانكوأعلمسكسمعلأنكأشكرك

أخجعارر:طمصرتنادى3أوملنى.أنلثلععلواال!اممرلا.أجل

!سرعففاليعمامهمسنورووجهه،للفكملنونةورحلا.وطا.المهتنخرج

!نه)62،1.إر،سشصؤحلؤ

!رنحلهوعبهيلنظه!3رصالثهروضتنرلهليثترضههنه!ا

وأكد.يالمبزلتكعالىاللهأمد.المرطنوساثات.المفطىضامىمنانسان

علههالنىدصؤعندفلككعلقالههاإلى!صهدمر!رالريالآ،ت.

فهىنهحهواعحا-أمز!عاهـنطا!له!وحه.والسلاأ6الصلاأنذل

مصلىكلألمل!مر!يمصالنصدول.حمتصلركفكلمنم!ووسما-

فى!ههاءولوحمرمص!د*ءلهمر!هاردكىلأ!روش،\ه.صللرررلة

فماءوأعلنكطلهنر،يلحلرطداعوردىدموص!طلالرضي!زؤج

لع.الى

دللأ،.!عندلإعد!سدل!!لمناليريهمرطد*مدا)61،(

(atA (I-;-TIشاع!رال!دىلإصاحفىثلالأ&it.
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"أنكقدموتدفأطهزعدىسالقكعاليترلهسنزلةأرطهأنهاللهمن6كالناد

هل!كأأنواعلم.!ة(رثاثاكخلراولى؟tfl*صواتأحعراالألهاءمنجملة

ظ!ة.الربعلىيضىوهل.ثنتمؤأ!تولىصناالرتىعل-,الند"

اللها!لاح!اءعلىالقدر6نافان!،مبدالله(ثىآضىaIلأخهنولهرشها

عنرقمرؤوموانهسهح1sوحمانجاخهثهاروطيهاكهالهومظ.لمالى

لأكلوالالنادكرلاذلا!يشمرضعنىعبرحفبهمطعلأ..لا!أ!دل

8641".فيلآ-؟ببرأدلانيولا!نغكرضط!ملأن

عق.%للجىإلىلبرصغكصصنة!زعموفىكطحكلا،لمسظلو

كهكفواكل!قهرحملوكلالركلحىمنهصعطديافصسوطلهكصسواله

لاقمصئشاطبةفهخاطبونهجلالهصينصرسا!املؤو"حفه.ثون

منظ.ما)!ارفهج!ا!لرض..منرهموصر3!وسفينؤاىوفسؤ

حكاتلعلأىترله!ساما!ر!ادالملمأماومانرللسلم"-نوكهد+لل

!رس!"ا65".صلهصتدنترسوللا!3فيالم!هحطاحه

يلهكطتشات.لهـللزملهوضحالحططههمرشنهروأما

وشالنمارىطالفةوجؤمن!حمعادلأخر،.الحنايةوأسنةدخا.فى

والنبؤالح!وث!لآعلىورثةالفصولهكورلو!لهم.كفهموكراءرفاخم

شكوكيمصلأنصىينة.صصوسماعنصتةممنملكشلهلك

ا!ادى)66،".سينهوالهكصم-ص!ي!ضحقو3.أ!ا!مفى

!د.هلاشrAl.AVY4fArرغالمهرشةرا!)463(

عسلمأالصملرطىفىى!حةأعلل!طصسله!ف!)سخافى!د)464،

مليسعملةوكنركىلن!كما!.كصىمن!رلانلفى)،341

ووس!ون!حرم،ظر.3لم5,-ر!طىIلالأ-صثه!ةكلمثحى

نلاعلصا3لأسلالآ-مانطرإلأكطتصسلي!لألنلانمركل!له

1591.كلحاعلك...!ألاشسلهفهلا

75.الم!هحمؤ)465(

مولأ.صصع!ةلعلة)466(
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لوكه.لهالسلللأيرصيرعىأزلاللامعلههمحسىقنا"ش!ند

الرصطحي!ر-كسدالرصلزالةفىالمسحللهدلأصسوع!ةقلنا

لرصلمااروصنحملاصمنذكزصقم!والهؤالنحارىروىفقدقريانا.

قاليلله)1"كأبئفلمعالهواستأبئ!لدمنثصلامعلعهالعحالىورحل

يرسهمنفبرىفغلمراتصغيلأرثنفىكننصلهقلأصحايهصلرجل

،ص!هخثاعنه!لليالهعلموأ،سهللحععلامفيكللهيىررجعلوكه

فعل.سافأخهؤإلهع!ىرجاءالغلامفأخفا.صالأكئرأوجرامرلمخة

لسلكوعلىعلهكيرعه!رفطتاذلهلو6نهفلكاضىاللىىل!يالمكان

كاالنلاأ*نجرعى

وتدت!لانقربك!رصورعىلركألأنهالمعحفيمماأعحبنهدا

موسعلىكرتومار،فىمرمىأخت!كمأ3فتنطئكورأ8ويط.فالكثقدم

و!مالىبلأاللهوكلمهمالزط2)2"تة!ىسواظما.الأ!رمنأمرنى

نريظمهاا!نرتهامنلألرصعرتتدهيفإذا،!ارفمي!!دد

+(.ن!نفىيازرطاللهياكلرل!سصو!ماروقك

عليهاول.فوفعم!تا!نتىفدلهالقملثرطاينةحبواما

فيأحها!عو"الأرمللأ)5".اينأحماإلياسي!الملوكضرففىظضت)8".

!حصورلأ.شصةلط!لد)ظمعمدا)1،

عععميلإحثطع-)حسصةكص.(كالىرلر،لإنعههصة،لمى!بر!لأفى)2،

-عليموسصفىملاد!لكلتهيجمرصضرلهاحيمْرر"!ذكرت)3(

لص!صلسطيةارلضتظطوص.!طلرسضي)نص.كرطللاأ-
أطكلمرصصرودض!روعلم.سوإرزاص!ىمرو!فصتكجع.روعلمح!3)فا

للهمتعلا!ر-يىمرصولخلالها....فمئعظمىلسعد؟لاحكل

كرلأ،صة!يكلتلىرجمههافيتأروماصورلموصلرسنن!ضنها.
!ثي!ضرلملمحمطيملاض!3نيتر!.تلكرلددللةغيأ"!
لأ51ط!حم،رجمتص

.Nله9!ىراع)4(

لعص.لدص384راعالمه!ركة)5(
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لاصمور)6،.

)حاءصئأعميرهنا-واحم!)سصاعةنيألناضشأ!احزنثيلوأن

المنفممسعة.المازرا!اءمنأمححيوكللكالمدكوؤةلاكةالمسهح

ذكرطى.

المىفرموايمأعطءفرأوايم.مظحملواجماعةأنوالنررل!نمهد

علىوضحؤقد3فإةاون!وا!دممالمد!نةضؤالمىدمالىاللهفأحعاو!سا

-تي)إ".هـثةثبركةاللهفأ!ا.إلبعفبر

-3فببنماثحبالاعصا.نليكلاالسلاأعليموسىdفىذلكصوأصي

حرانففلبهاا"علط)ْمرتمالحل!نشفاحيو-1عات)رخش!ةس

مت،الىالررحإعاكلةشأعجب

كالحصافهضطهالرسلمنكئيالى"هيكاناءذلكمنوأعحها

يعما.ضريهمنئفلطشدا".رنو!"افرعونعلىينسا-فملاالرملفبنفلي

روحفاتقملة!ارترعلةفكل.اللهالاعسهلأ!لمكثيراحهواناالركل

رأضاء.وص

أفضلاللهصحلي!حمدالمرسلبنمهد!لسدناصمجؤتا&واعلم

ذلك.منكثرأولروأرنفسونالمسهحإحياءمناعسب-والتسممالصلاة

ال!لص.لدص3مهللهموثاراس)6(

هـص.له!ش386يلهموكةر!،لأ(

لص.لدمن936اله!وضةراحعله،

النص.دهدش378المهرضةراحمع)9،

.ولصل!من3ههراعالهر!ا(01)

!mJ'40(xر-تكلماطىqا!عرلمرا!لا!ش!سنرقىالر،)11،

لمهمارو3مدمكدا!تلاسر.لرحىحمحفىك!رعالصرلازصدرا!ونرهميعلا

عرلألأضلرليكل.ل!هعموع!لنصعلىلل!ر!ىسرالأركلررركر7يمس!

كلكلمر.!يصصلربم-,لريؤفىممللكرنلسزيرضكىئ!ر!

خرىله..!،صثعملاوفيلنرعهـعرفو3نت!!هعم.وطىباس!ر،بهلاا!حوكل
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جمحي+3بهر؟حمي2!؟ممرع!!بمممى3بهم3.ع"ك!برجمي

(،1+ممر؟،-!3-عبر033!ممر؟بهممموععمثبم33+إ!،

3بم-طهمحمم،ممىيهر.!همجممأإلمهلمبم!هيبرءء+كي

+*ثمس3حي*!!ممحركيم!3+ثي-بى3ممهما
!اأ!ص3ص-سإ+.صكا-به!سكابرعما+جمىجم!7ممي

مم-ثيامممء+علألممهمجم!مصء7جم!(07بمكا?جمعحمرهـبما

برد!د*إ+بهمى.!+عبهدأكربمبرسحرممي!بى!حمبمع
سىولمبملم6حمى-ث!يلمبهى!?ا!ماحمى!ء3جمح!

ممهـ")اد(كلا++!3لى6!بر!برابهحمبر+33!

بخ!"لعهههلأمم!!حد!حم!ممم!ءحمكل!م*كب!يكابهى1ا3كسإ.ا-"اطاأ*ا

بهههبم!س*لم-3حم!يهح،..-،51"لمبركاس!ي011(3
عما4مم!س!+ء،3جهي-بر3لأسجسس"3!هبول
ولبهى"-!3-في3سكا!ثيسبر3!م!ثبم-!
+!ا!ا39!33،*+حم!بمصس*صكا!م!مم!"طأ!م

،9"،!بهمممىسسورثى3كاسىكا!ليم!-+ممبمحم!كم

cم'1،.ش!!33ا1حمم;%.(,"

كصبر*م-!ك!*ح*++؟*!ي

!سس*بمحصحمصحبم-ا3ح!*
لاكنر9بربر7*!يحهربرس!احي

-جي؟-

.)،8ا!لاطي
برسبر6بر!!و.!ىابم*؟بر7!يحم!-ء7حكء

ي!ير-!ابر-مميحسم؟؟ممبم+ا)ار،-ا،3كي"طا

3,fr'lao+م+
+!حمبم،ثمماحملا؟ثىسكسبما!ثبم!يحأ.!ثبمي3
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Iلىفمطىكداوادىىنهليةطحندبهرأرحل".أذلكوش

لههكدقولوسف!رستوللىالله،رن)صفلانةا!صها4ودادهاالرادى

نقاكإلههماأرثكأنأحعتفإنأطماندأيويكإنلهاففالوصديك

16(.مفمالىخصااللهوجلت!مالىلاطجة

ر!لإلىهعر!ايبركةضهف!امرأا*علىصاجرىفلكش،أعبي

عحوزأمولهالأنعارمنشا-لوفى:أنىفال.وصلمعلههالله!لىالله

كتاناللهمففالت.نحم...فلناولدكطأماتففالترع!شامافج!ناهاعمباء

هد.علىفلاعملنشدةكلعلىلعيتىأنرطءضكالىماجرت2ئكعلم

ظعموعرنىنأحىوجههعنافوديك!نمفحتىلرحنافماالمصهبة

17(.رطحمنا

*صحدىوضعكسلهافعندماجارلألأسناذنلاا(دوفى.نلكومثل

فلكصفسللتوعرنهت.اللهرسولسمدفأجاثتهاللهلاإلهلاوفالعالها

ا".9سيدهالأعلرثوماالمحكة!التففاك:

أييس"ريهسالىرطمعلههاللهع!ى!رح!أد.ضهاللهرضعع!ةص=

ل!ىلكئ!حالى،الهلندؤكةكبهاكلا*س!نكرحدتظه!هونتنأح!اسا

لر&مداطرريدال!هود!لكل!هتىذكررند923-الم!رت،لاصعفىلت

.8رسرلاشهحىمل!ىكنا)وط!احمئشاسزأملل!لمونقر!لا.

كلاوا،ىفىلهكههطحالهفدكرو!عدسهعلىالىرحمللىالحئمن)16(

لكحرلومىلكلتلدتحهىtكلالة4ص4uiلرا،ىا!سهسلق

نههصاللاطفينالتطهمار؟كلمأحههتفلاأسلطددأ!كلال!قلوسد!ك

271.المال!ظضهط.لىسا!لهوبت

.،هلم6لد!لئو!نى27االم!شاصهىكما!نصة)17(

ك!لر-لإكلصلىمندهـل!لفهـهعطىلرتولىسر"ا!دمافيذكرت)18،

و!ص.لنر!مكا،!حئاليعدسرضدلاطرركللكو!رطىأ!لدهعلىارنر!

رتدالمرلدللكال!طركهع!ىهـلزمحدش!ةفىطكرراالطاكههتما،عتلم

.اييهاش!للاط!اوثص!يع!يلرلىلىأصك!3امن!احرلى

[tiيناحهلوصوعحكشمرالموىإحمدلأفى.هسي!و!المرنةلرساش(ا-

-صيصاد!ركش!مطءشلهتلمئللكشحيدصدعر"تصد

-023-
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اللهش.الكركمالنيىلهل!معحزايلاحدلامنالمركىاللهأعحارقد

2(.)ْحالهمعلىاعا!رالرللم.!الر!ةلهشهلراحىالعظعم.

دفىفيمازا22"خارجماكنز"!ا2(.ا!نهزينالنعصإنقالفال

!رخنوالنساءالعنلأريئفسصعؤ.وسخىفرفععتاخرأالمدنمةسكك

بىاللهرمرلمحمد،وق!وبههمحنثغطءوحرانصتواانصتوايقولصله

قالدمص!قصلقق!لمالأرل!اليفىفلككاوالنبهيئ.خ!لملأص

.3Iكاكطعتاخرعالله،إرصولعلكالسلام

)02(

،21(

)22(

)23(

حركهصناوكل+ن.علىللالفسفمللمكئبهروطك!ىما

Aii!هضصم!-+*معكمملوا)!كللكلودموى!ل"مر3

دتف.فىثمصةط!يممفنسههغها.رلللككلطلاتعممكوفى)رلا

طىلهدادتدوسالىصلالهل3كلمهـغقوفىالس!رومحدللنرفىح!هور

ندصأطء.ر3تلارطتمعدثلهحرسد*!رضؤدفشلإلطء
لماسم!رصحاءكى"وصكصةصكألماكطكمم!بنص!لكأخلى)!ك
نلا!ي!تدفررلأتلرايرنممعلىو"ظ!م!ررعكلككصر4لرضنسكم

لعص!تكطءوصحهمللهستوش.Aiصر&كلالثسئشو"ممكم

رثمالما!!همرم!لأولليكفصوكهللامطهه!كرثرط!منلم

.حراسيى

وصهـرطمحن".كهراع!ر"*!هض!دكعلىمنلاسلامكأمرلؤمويكل

ضةكللنلالحدلالةبص.رمحرؤكلوسل!سهاتحهولدىو!ثهعر

لم.،6.4لإسا!ة.رضئ!ص

بؤرمهدكلراثهد!تص.ليركاسملكسز!رلىشنلاينخلىحةك!ر"مر

لملهفرللتأعثه(ورككروا-.الر!ع!لكللملل!لىوضزالندذكراعبما

306.لملاسئة2كلوأ.

نرنعلللظلز،سىفىكاعرعكل،ينزر*حر!ئ!حع!صال!نلهفىلؤ

وصههكاضرالموانرانرلص4مرصوماء!هنيىنسؤربم

قلىلملأل!!فىفلكك!منوصعملأصالنى!لهو!لمصدفغ!

للاورحمةللهرط،فيللاآق!3وط!لاوعمرككلؤكرا،ص!قع!ق

فيلسرطىوكل5756لم6لدكلفىلهتىبهؤك!اكلا.كاعلا3وركعه

أسيهـن،%بلص!ةهسهليصم!طنيموارولحل!ر!ىيصب،!مناتامل

.13لصنصهضمل.طكدنك!حدثمنالم!
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كنولالقبرأد!لىحقفسمعياليماتقتلوكانضيننابتثفنولما

مونإفاقظرناالرحممعئمانالهولع!رالمدشكرأدر.اللهليبرلمحمد

عنولدىذمالتالقبرفىكلاملهفمِعولدىفالحدهلىخالفنؤ

محاللهل!الهلاوتولالإسلااعلىفالىAلولمملألىاعمللىتال:فلك

لملك.لارلدى!برنىلملكنمحصكلامالهستالساحتال.اللهرمرل

كلاولنالقلو-احهاءالأحسادمنالموكى)حعاءمنوأمجب

كحعزأحها.)ذ.الأمواتحكمفىحمماد-القليهؤاى!نما2".'^رالرنان

وككرفى.السمواتأعلىالىكلمثهفعولحظاله.شولمهنظرور.شترا

يفعللمالحالمن.ر-حضؤوفىرالمرسلبنرالأفهطءالمقركيئ.الملائكةمع

ثىقاليوشطرراىطورصفينقلهوالضكيالححثيثههرالدىبالجسد

رنازوجتهرعرضهوطولهوأرضهسولهمنفط!اامونفهكون.فالي

اخصصساا!وانلهظرى!خيثهارأوكلتفمهالغمة6تاز.وجميع

ضرله.صوضعر8فر!هشنؤكل!ت.الحانضهؤ

-وئلت-

لاكليطلهعدملمرلالأعحيي!زم!خنىوعا

ومحرليمحت!يهوالأ!ركلهاسثالعمركموام!ا

(It)لىينضينفيثترننكتكل!صرىلله!ىثناللهعهدكهرومما!

لمسدديكر!هرح!سد:خ!القرأدمحل!ا،حىفسا.لحاتكلدكلا

'.27111-!تمو!اخولا!لر3عمص!نههدعر

يبمطارلطليلاصدلىJAمووملالتعياليلىلل)25،

لألماو!لل!اثركه!ما!يفىلاصسرسةيتلهصدلحتحشنلاطلار

لمد.فه!ر3!ولوكللك

الاضاعسةلمما،عهدنلبفىللهيىالمرعلالمف!ميتمر،سارولاطلاد

وصلنار،تكاكلافدلد"وش)طء.!ثطا!لهصسوندثم.طا

ينرللش)،رر22؟.كملالل!ك.0001فىمثككنالرفى*سىيرر

24.لأفدكح!..(لا،!ميارل!رطللهاشحرا
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-"له-

كا36ءلوبهيممهم."

)إ"(*يي(سلصrم!n*،سسيlعابر!+صلر!ىبر

)"7!-6بهمكم!بر.!ي
(AD+،+؟-*+بر.!

،"!ملأ!!!"برصم..بهحلا
-+صعم!كي،برل!يس33وللأ..!هرلى!+كعى
)إط،كالى+،بر33!ىول,-1-،!ءلمهى!!3مم!يرابر

-بم-ا!م,ام-عم!شام+ث!لأ

--يمم

بريماكرهـث!"ش؟أممغلمب+!.+

ص+اء3لع+!!،ا؟صاجممابم.ممبممحملاء+برءا،ا.حىا

بهمكابم.ث!ء6!عبما3!هت!م!ى(بماكم،حمابر،"،()+

بهيبرطلا8ءبهي؟أ.-!بر،ثكى!لأبهى!رثرمثه!حمي

يهريصيمض*+ممنن03+!بر!ء*اكجماء3!م"++ا

7!لمهى!!احدىا-لم!إ!سإمركي!بميثهىس+!*سءابهى

،شلاابربخ!ىثم34ا"!يمابهى!،بههىثحمء-+13!هلا

سىام*أكى+برفيبر3بمحمهى!هلالى*،"ور(برسصبر

+3،اعهيطم!ي*بهم-+ثمم

3-بهىايىميملاعiء-

ثنيممى!3-"،+3

13ءإ--س+اس+حمبركىا.،"،،بهلا3

3+به!،لأا-بهرلممبه!*+لمببهريلاصجمما.جمي3كى!

ثبما.يرلمهبمحمبرما3لمبم-"،6!جم!"!لمب!كي

لهح-كاا+،+(1بابمءمميمممياكب-ا.بمكهبم!ءممهبما
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العما!ا!وليإالنلفاحمالهلكعال!تلياحما،

امالرماءا!اوال!ال!عهفىاضطءوالط!

!س!اللىىؤم!!عي-لاسماللأىاعا

تدتاللماءلحر"ليلوؤم!القليضا،مار

ماطلإمر!كلاكينمىالطمادالسهعيخثري

أساإلىلمامكرما-ئعىللتليلهخص

!ي!يطغنلاطار!*الجي

ال!ر!صصل!عزقملى!ؤما!اطن

وكلت

وم!لالوؤك*ؤ,عصؤ!ىحرالاوضد

،اowAليا!وعeطاعيف!لالمعاليلدى

--%لسياي-

مملوؤم!كملتظلمامامراملركلفىكلوكل

3(!اللم)ْدسtللاlارهلطر3ص!امملطلمسفاله

منشحثهطىو!حلشسنثه.ولرالمثعشالثه.منكاماوكللك

كماع"ع"عولعالاعكهاعفمنالأو،ت.مدىمحلىلهسبرامرامات.

Al-4هدهمن!ونمومننوتهمفمنلماع ZAAمنiJرفن,iUuالم!كئ

!نهخفمنىمراماتص!معوكى.الأصاتيعياشالحالم!نرليثحضز

لمللنر!ةولدطامر"لهوتمهلافىالفلاسصدسعدىل4لملهولرف

المث!خعليندختافاهدقارضعهروعلههقرص!نوجدتورر!هجامى

الثركزكلرلدى،هىضالت!حاحة!ميلههولئكظىفوصه

صر.الهكلسصرر2،2عىويعللص&!رعصكل!للاءلأرر)03،
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وكمح)31(كسىففاتالله،؟نقومىللدجاجةنفال.الدجاجلثلوأ8ت

وكنع.دعاءضسوهلا

يهلىأنهفهاللهرضأستافناأسالي!ن!ماحمثحهفلكوسثل

فحات.لولمك*قىأنمست!اصدىقالرر.فيطت!شصنيطو

"ش!لارحقرظ!ه.ضعزنى!سرى6المهافرأتكغهئالأضاذفأخد.

)!اءأرثناالأستاذفقالياضعلالهفانقضوكضرعدعاء"ونؤنكالغ

7ةارر.ألش.أراد

دنمادكهراءنههاعاؤرليم!سنع!ندإد!حار!ن!أنحكىاومم

بمواالسماطنم!فلصا.الرفاصأحمدوالنغالناثرمحدكانخ.وأولاءط

فلمالتامرعهدالشهخفأطررالسارو.طرففىووضموهاكانيحملهاكسلة

وكواالسلةهلهاحملوالنتثهفالدمسنه.!ليىيد.صدأنأحديجسر

ننال"لاحراكأعمىامرممنعدصىما!%محنهاوكفننعلوا.!اان

يسى)32".طفىفتاموللىالله،ذنتمله

القووائ!لهداىاينالىزلراحضرم!زالنأنماحكىفلكومثال

مقالىلهااللهادع،مهدىلهفقال!ا.لاحراككسهه6مقمدثتكد.وكان

يعف!هموتالعغال.مننثلتكأماففاتهىيلأالسماررعلىلاخدمنا

حعت.يسعكمعحؤرساهمفورهمكأالمولى!عرنلأولعاءشأر!ة

.طمنالأولعاءآأفانقدفلأ+(بهرلفدموتدظفينبز،زاءكاوضعوا

غهم.اللهرضكرا!مضأفىهكطولاكغرعدعاءعوومنالمضالأ!

مر6-كدملىللهظهزلل!ل!طلرىدسوسلحكرلة.!صلضطيسهل!ثن)31(

"كلهصطىونوشالكصسيهحهفىطهودو!دله.طكرلصلاح

!طلملاعط.اكداول-لا،لىP-.Vولشحكl،!صلاموفةفه

وكهى!سوطتصلأللا،لهطكلكلطندو!ىما!طلمنملرتامرت

ioعها.رو

سط.حمة!دلمتفدلدكل)32(

سي.لهكش8*رن!،اعالمه!وضة)33،
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يستةفائىالناملاحرلأرنىكاألعضهمحكىصاعحهيرمن

ضازفىوكلاعليفها.كلسالجمالفامننحتوالغصاشالرد!رمناحمال

الههردوحهيأستافنافاسنغاتنقدهاعندأحمالهمحنكرىأنلاكمبههحهث

ولممسراهاشعفلمأحمالهانحتوهى!هالثللمأيامسنةفمكنت

ثإِمنفوخةمهنةفسقطتمنهاالكراءكمكنهلمدالىوعلحنىحالهانغر

اسمرركرللرليفأحىض!.أ،ملنةمذ.لهضالعارفرحلكلافمرنننها

ال!رر.نىيهفكهفالغةحاللافىالمسلنىكماعلماعمض

الهز!عاحيولال

!رم)،3،مارس"ص!اسه!ى!طما2*للؤلولامهت

وحملت.الحطكعالىاللهأح!اصبتهلىولعهثعنىاسمفطكر

للنىممحؤوفلكرنتنها!و!اريهكرامة!لهفأ!رمأفه.بلغالىالأدقال

!أوعانهاللها!وابوسل.اللامعلياصه"كرنكهفوسلمعلياللهصلى

اصمهولكر.وكرميصلا*الأصهلامناصشارنامنرأينارتد)35(.رامالك

لاصان.ضعيرلخبتالأمانالمتفثوصل8ر-اوثمقضالمطلأ*ثج

-وللت-

،لصرالواء!سمنكلكماالقلوليموكىاممه"كرنح!ا

المصرلامهالىاسعالتالاعاطاكلفىلهاعفتوصا

.سصطشط!ا،لألرعر!يرء!صي!)34(

سر،سرع!فلاش!ؤمكولحت8.رالنالالدهةيىلهمشلص*2!)35(

ياع!للامرطضلالأكنبليهقهرينزطر!و!ررفىصيعل،يلى

لهلأودء!يلاتصطانووك!!.لافمونيصطاتمرءلارشلاصلاأ

!طممىالأص،مم!ةصصمطصلأس"صدعئللمىىالنمعلىامرنو

كلىلملركد.خمثهعلىظييحةورسسى!عيلليوي!ر!لاضهدش

صا!حملله.طهالحك!ةعمو!حةطري!لمشطه.نلي!لنهةفىلأمر

صهطلاشل3لإسلامعهـطاسطرصكلأصمنزرملارعلى،للاأعدسص

أ!لم-.صللهبهرطنؤ!لىرلوصيهلى
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!ضر*منلدوراولاه*ال!مرداورعرو&ادلهمترما

لأمحارلفرمتماؤولوعتمحطوطوممموما

وهت--

ومراظاوصزتثراحتهرولي!افا
ودعرالرحاو!االكرو*يكثق!دعى

المسهحالىأرسلوفدزكر،بنرهر!حىاوو(دى*حنافولكفدمرند

لهماتال3ض.يرصأوك!أتليسىيىلهغرلأ:وفال!لاميلى.شكئ

يمر،3وال!رعى!عصرونالحمىراتط.ولرأخبر)هافمباالسلامعلبهعبسى

Aailb-.النساءدلدلممم،مولالىفالفن.لنمنثلملمنظر!لى

ته.!دضه)36(أشلك!لىثلهطكوتنىوالصص!ىمنأضل

كهلمحرمماالسلام!صالسهدماشلهأفىكعالى-اللهصضكفاعم

ومنإحميى.علههمسه!لوكالمرعلئسهدمنوأععيضلهسدر.حى

وأزد(.عصاما*!دالحو3زنقد.المقريناللهوأولاء.العارفىالسا!ة

عنهنجضلاأمتهخواصمنالمركي.هماماوكاما)38".وزكاهاالقلوديفمة

لقلو-وعسثنومون،والحضوسالنعةفىدعاءدوفىال!ئر!فحالهمننفعة

فلأنطءت!سعدرنرؤصلممحةولأشقهاءصصررد.كلدا.الصدررفىالتى

)*

3(للا

ركلللاحمد.شمئ،كلللح،ص!هنشسعرو!حا"ماشفىلؤ
سح!سايوحاوأ!رالغبالهمارنلفاعديوعلحو!و."مر!اتلا

ترمودوللوكلسحودإلصم,j,1!عردول!رصرثعصرودسوككل&.

ادرسكض3لمكل!لى2111*!طر!لمعومكلص!رودولثن
(ت...ا!يثسوكملكرتفىلأصنرومئ.الحمملاورحامنا3ماءش

11111.ص

!ععدىتحىأحدسمتالبدسعهكنخاث!لدالله!دحملا!نمحن

!رمدوكلتراحئم!اصم!أمئم!هاو!!داللهصلىاللهرمرلرثما

174.للاعههوكهؤ!لؤ216الملدنا،341.ومهة!داللألأضكههرطتير

-.ءرسلهموءع!"*!مطرمنمرصلالأشلىتالل!.مرلرف!

.2._ل
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فضلهموكدوعلى.يقتهسونلوزفهضمنوالعارفونوالأولمحاء،المرسلون

كتلطفرن.

عفويم!هررسا.ينمنرونحطهملمؤلمكارمهمنأملىى!افأعدير

بي*كتووفي.لمجيش

-وم!تا-

!لالعميلأعاءمملرحمثهيملىبسر

و!لااللراهلوليممكلملأيصيلالى

مفلاالطفىلىينلامعه!صموعىوكم

فلاطكوفرمطيورالد!!هل!!لى

لمحلالميرحمة(رملهو!هعلىو!ه

شلاoللارليووصكصللفطالح!ادمدرر

محلاثكللملامممادمتواىالأولعلىف!رله

وكرسلاولم!لا3!م!نلالهل!ركافى-م!

علاورعليلال!صر!هصهصدثرا.جمزاء

لاحدهكئهروررظي!درحضر؟كهالمسهحسحزكصوساذكر

فثلاالطعاطىولركصاهطءثىثمزفرفعوحوكلاخبزاتخمس

وشيو؟93،.العي

ملاططيلللهكلا%ع!دخىررلأطمىكللصسرم!،كرص

!ميميومم!مقردلاحة)فضهـسعىطموحمؤل!مسنهم*ضه
صا.لىما!دضكوصكلا.علألرضة!م!احمنالايىلهننلوا.

سرلبمور2ولكش!نسة4ممدلإزكةلملسص.علىمكل3لمحرلصررم

وثر....!مينكلوملا!لأللح.ل!طلأرظةويصوكرلكلكور.

نميوت16!21-4؟ا(ولأولا،ملاطاطرحللإف!سةنركثرو!و

يى-طهتد)للعلا!ؤفىصطهظ!نرروعمالتر!شمحرو

ء3-
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-علعهماومحمدموسىلكان،ذلككمئلالرهـجمةدعوىجازفلو

ش!ةوكانواوالسلوىالمنوفرمهأهلهأطعمموصىلأن.يدلكأولى-السلام

كأنهدالليلالأرفىعلىي!قطالمنفكان.t()ْوالصبيانالناءصوىاًلف

فط!ر.ال!لوىوأماكالشهد.وطحمهالكزفئكحيأل!ضالجليدصحائف

-I(t-)الأرضروْالأرن!-حىعلىتراكمكانالسان

الخندقأملأطعم.العجاببالحجبذلكمن(دىفقدالمرسلينميدوأط

لمبعالهاوالبرمةممحالهوالحيئضدرواوشوسة.صاعشمحيراجمحاوكانوا

الفليلالزادمنالكنيرالجمإطحامفلكمشفىوزوتدanضئشهاكقص

فىوفلكالتلهلالماءدكنيرمن*اخمصما،حثىالكعابملاتماش!يق

ضهبزتكن!زأحادت

صايكففدرطعا؟.رسلمعلههاللهصلىاللهلرسولعنحتأكول!أدوفال

نركؤ)43(.حىرجلرلمانونطةفهفكلوعركراىوصاحمبه

ينإلىاوللم!هشأحطلمحد*لاعدا!اأعلىف!ىشكم!دككلرفن!مشزلها

.اتمنل!ىلللكولصاعايقهطدطرؤهىالملله

عمو!مندأضحمتإسروو)في)ص!هلشعليالاشلا,-,eفىدحلىتل

للدكورللحمرولس08طهواللر!هالمنعلكمونرلالأسئلطررحلأسيوواعشم

37.لم21شي!ضرالتمم.الهدفىمووررانطالةأو!زذصثلهل

27.3!لأالم6لز!جسنرفىتطصاريكلما!حمر*ةعنالأرنريهحلأ)صحمملة

لفلخدى!رموصلمعدط!لهصلىيدط!كأعيررحدث)تولهممضا!مضذكر

يرتو)فيوك!رفواركؤحى!لواكله.نثصمعدوندوغ!ضحصصاعشرط

سلم!ننمق،فزويا!هالمنيمازىد913َ،لم5النلرىس..(كاي!

سارماء!طحامشكرولأ!وطممهللهسلىاللهرسرليق6لأ"ور-ائضوز

نمملاملأسدأشر!صلحئوع)رسلمطي!لهعلىالىلهنن!كه!

فثلراصصحىادعت!ءرلكشلمدضت*عكللم!ممراصيفثلرا

و!ثرفىهـةسشنثلي!لر-تلل!للمحىأحرفهمخيوط!كؤ

للأعنه!ىالحرؤ!ل49لم6لدمتى:بهرؤ!ل247الميبغا3رجملإا
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!فومالللالىغدؤمنتعانجوهالمفها!صعةالسلاآعلهكىوقد

ول،،(.وسآضرنوشعدقوم

فىماكلفحسواالأزواد!نمحهمما!حمعشانلاينىفىؤعا

البهدىفىكليظميأرصمالناسدعالمالنزك!شةضارفلكمنا!مق

)08،.ذلكفنللأصوففلتملووالاوعاء

محتأءص!ابءشع!رأتراعر)6،،للاتصلصالشاللامعلههوأطعم

الملا6عدض!مضمصة.الناس!ليصهاللهرضمرفىأيووفال!لطه)47(.

ضلفإثه.حىنق!مروس.كأترمنضح!ظتضطمنملوالسلاآ.

حىفثلواضوا.عنرضر6ادعقاللم!الركة.دعالمتهضةوأخرجسه

حتظماواللاآالصلا)علههف!لموشععراكلهالجوكلحنىشبعوا

،عمرلكروأىوسلم!هاللهعلىاللهرسول6جماوأطعتضهفثلتيه.

يضعةا!مررلكعدةوكاناللهصبهلفى)8"وسِقاركلاكلامنهوجهزت

كرووطةلحنرط!عداللهعملىمىمعبهاكلككرلىينلرحنيعهدعن)44(

للهطولميطثهاضسود!ثوىملاوم!ثتطبمصعاععنلهلصتفى

نثلطتصحثئمفامحللمطهاصلاصحل!لةحاونهالاوم!محينص

نول!!هط2144لم3ا!علرىالسرسنح!كمسعنصرضلأ!سرد

.!كراأ!دلأم!لأك162613صلميل!ركين،سهـعن

!صءمصفيص!مة؟كروا!مو!رهطلطدفىوصرموولر")45(

!مشكن!ةلركللأررلانى.!فسضييرلىوءعدلهسلى

لحلرءد8ن!لىطىنحصمهمرصه!علىراعلام!لل!نلكنويو

عه...-،لينىءل!وع!لحرفىشدايلأحمهمهكلءطلم!رك!رر

وتد58215ا!عيفىومرطى16011لد!لفىوالههتي811،2.لثظ

ىسي.صن

!ص0م!!ة*ضه)شكلة)46(

دلثمهور!د!ةلىحثخدن)وشلرسولسريه"كروهرعهص!تىتلا)47،

ى!ماعاءكصمنلراصصرحلا2وسئدمشوملم!داللهعلىدي!لاه

!هكلمولل!اطلهون!كلشتمانلر*-*لحىكأ

612139.صلموص98لم،7!ؤعلاطتيديبعي

لآفى.للصرملاكهلا-ع!ؤلم!لدم!شىمر)48(
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المعلي)9،(.أصيشوهوكمر6عز

ا.عاناماضهلثهذلكمنجلآفكل!رالعارننلأولماهمنص!وماوأما

أخهرممضأ.ضرظكا3المسلوى!لهعدتسسولزنىمنصعدكمكةكان

لحمثةنحووكالواوس!،!الهأهله!لحموكا!عام.صةثلا:صتهأن

.مصرىتدجننحريومكلئيم-طَتررؤلمْمماوأولا!مرصاىرجل

.ف!!ي*دكزن-منو!دؤ

لظه"!ماوطهخلهفأذنكمكةصطلرأكلالماالطذنانمازنىص!،ث

السرحمةأولمنساطا!مضمىطي7يم!هعالههنثى.سزررلها.!ثى

ص!رراحىفثلواأرففة!سةنروالتزالثشلايكنى،الداآخرهاإلى

منرأناوند.كرام!كشل!طمهوكرآكر!)1."ضدثصه.والسططضياعا

عما.فلكفىأشاذنا

كمعت.

ظراكانلماالسلااعالهحبطهورى-ثمسى،لى)42""اعلم

اللهآ!اتمنآلألهكونيدلكللسعفتكو3.مر3!ر،كأالروحنفخفى

أليولا!رأممنختفهيllوأص!.بخفهفىرإن!سصوفد.كعلأى

!تى-ي!لغالنسعةالعلادوكألا.أألا!حهةمنالمحمنأصيكو

وث!.فولمكمنهننج

علههلهصلىلهرسرلدعدصسةمصالد.-!هرحىحملأيمرئل)6،،

نانع*فالكل4ن!ىتدابىفىه!رشكلءلمهتميصملوط!

كللكصءم!زهحوحىكوصلأشلاعكللمنس!هاؤعا!ركة!طة
نتكلتو!كههطهوكهنىطولعل4طتح!كلوموعهمدولكل

يكروأىو!مه!لهصلىللهرح!حهوي!لتصهك!4طت!رطى

الدلاءلفىو!مهضالشا11025نثمي.صهنعهيمد*!دلىوعر

ىمي.حيونده/مههل!عيفىمرعلأىبرحه16011

للطز.ول!رهعصطهامو)05(

)11eم!رر8.صس!)كرولكلط

(Jf(OV.مهر*.لألط*ل!أ
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فىاثمصوررح!كدةاروحالمسهحصارامهىفىجبرولنفخنلما

فينفختاللئشطراولصررحا؟.المعتةالأحمسادكسيفصارأ!يعك

.القدسررحمنالنننةدلكولرمنفلككل..(flطصفمص

واسعصىلموص.إليحرضىغديحهرلعلملماالسامرىالىدرىل!

كنرسليتأ!الحلمهلرا،فرسهطفرتمنأخدلد!لعلىفرعو3فرس

ممشوعمحكلعلىالنراليلك4نألنىجي!كل.أطرارمنطررهىلانماحفهفة

قارصفهلا4.(.خرارلهوروحوضعروطملمفاجلانلأشليذهيمن

مد-كالثأ!درلارمهنثنهمنحسد.ككونوتددالمسهحنكهف.طر:صسهلرالي

ولاكناليفىبكروولملالثإلهالفس!روحلنكزعمونوالنصارى.لعنه

)53(
للسهحصلا!ؤكهس!درلصبن!ر!لصمعضر!رالمولفيطفصي

سكلرفىحكةالهلأرعررفى!لمرلأل!فىبنعككردل!الفخحمتش!ز

لطنة!رط!يعشله!لنفىحلثهحعدملن)،لح!تلىوزىلر3نمع

وررصزوعب!ر-لللكتكلفعلمطظكلساال!ك!ىكمغةيوما،سلم

طىاللهكأ!لاشهلكئلميلحل!*لقر*صوكد!سيأوثتىمرومل

ألحي2ىر!كمصكللأ!ك!رار!هلنىالى)ورصرلاضهفىسالىنلى!هه.

وأسرلأررص!هوأ*ى!لهيخ!!كردنههنالنعلرك!ه!ة!ئصلكم

محملامملآ!ةنلدَفى)نسرلكمفىوماللرر3سالثلودرأسكمسهيندالموى

95!صغ ! pj.

المرصصطهو!فىميشماحممالتريرل!لش"لحلتهلامنسهرفىورد

فيأوعررتعد(و!داللد-طالسرىنأ!ر".لمطط.موسند*حمنوللك

سال!هومظنرصاعر!لتذ"شوسىثؤش!رءطكل!يعوؤ

المل!8ل!!ىلمللصفى10دم.دطدطسمىسالدىايهصو-مرالصر

وم!ل!م!ملاليطافىللنرر!لفمحر)ر!لنهم!ضضعت

علىبهعقرنهمو!حرءتسلالهل!نميشكؤطىاسرضر،أوله

سصفىس!اللهظفىلكسلى!وندلنشصأط!وللهلرلئ.

نكدلكضلثدامواك!ة،زراش!نوهاسلكاسعمكاطفطL-)طويرلل

يلاض.صسكيهالهك!طاصعرل4ع!اعلاىنامم!لهـهرى.لفى

المرلديسطهه*878ولاشهطهطراله!كل!*نرلاولاكلكلإمد

وللا.و!ضلللىطكلأ،ص!ؤليلو،حم!"طررأكأكلالؤسل!ص
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الكلمةاذاملمةكاررحمسلالنححة.ولىح!ردلمويل"علم"َمنيداز

فلاتلا.ولا!ئتعقلاتمعفلكأمرصوفهالا!فارىوميالمثكلم.سفلأ

لزمي.مطتمنرأ!ر.العميأ!دىإفاعى

ا!اصأضتكحازفدوصلم-طهالله3-سلىمحمطنخادواطم

لها8!،لللكإهلاكئلم)نكللا

عسىكاننلما.أوعنلهاملهاخيراالله)ولسمحز)ن!خىنما

فىاضم!تالبشرلأ1*1،أوصانهسفد.أطممنالروعل!سمىروحا

وضرفنضله.نغكلهروحارسالأالساءالى!عمدرفمهنلا.ممائ

سرأنصارا!لاف.واظملأوصاتأضرفكللكمنالمرسلضولسهد.محله

كسسفالنحرالحماطت.صضاءماالهلا!كسيالأرواحاطمهوا؟كله

لفرته.كسوالحلىعمهركسلميعلىوالححركل!.يئيال!ئمهاثةلنالق

خلا"ةكسصحكتنىيطىوال!ي

روحكانصنكهفواحلهةنفخة!غسىروحمنلأتككفعشى

ومإ-،*V,4فلبهوصسؤعنضق.كبزالى.صغزمنامزولىالغدس

اللافي.!وله.الحنانعلههولاطلعاسكحه!عحزممار"إعرارمنحكمة

3شةلىلاامل!!ر-لو!هرولم)55( Mعندو!ل!.ثصطنيةمصعفىا

اصند"مكلو!ى،هتدا!لئنلك.عيش!ص!ر!الر-نكزلهع!لأصب

وص!ردك!سةسوطزكلركى.يددولدكلرسىص!رىل!يلأريرسص

لالآمعلهيلحؤلآ،سالممكليمىلر،!م!لحل!ويرش.!ر،ملى

.،.لأيفىمعكلرلاين

)كلس!.!ةلى)56(

فىلهأعمعسومل!!ل!هللهسلىطهرسولل!لضوكثاليم!مبندكر)57(

صربلرطصكلمتاوندصاء*ص!لاوطنص4ظاطميلرضلت
سضلهاليطعهطدحورعلطىلهمانقدثرطفلاوروحماط!ةلسي

15211.م!ااالىمو(طلالومطفسارثتا!هىفاند

طر(وسالهعر4)طرك!دن!.سراحمهفىلر!لكهاسدحهى!صفدشلهه(

مم79.
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والفلمال!اذخالرففلهولتاله.ريهلحضزلينأهل.إسركهكديهزلدوفعل

فىالماحيلهنكان.يمدلرىالدىفس!طنام!رى.والس!ادةالراسع

ورافعهلغله.حدالكرامةأطملهوالملأيحاسر*فىالصاحيفحطاالسفر.

لناى.لردهوحاملخادآالمنصوا!وح.سلهمنأرنعاىالريف!سد.

الملا8عدتالالمعلرآ.مغامهفىورلهمنخنضالجلالصياىانتهى

و!ععرالأفوالمحهومفصر.الفهومالىحضؤفىالفرديرسمنوالسلام

النهوم.

وكلث

وزًلولهاماوزسعسرىالأماليكرفىبي

وكصءالمرملوفىلولهمفام!اسكلمطنحبما

اصاءسد-PWIفىلهNلكنتوسىتاليمن!واس

مراءلا!ر4سيلرلصهئلثمدءرمتالا

ساءولعط،لأل!.رررلرفىلس

الماءال!بواكمامللللداسصفلأرواساطو

ي!حوًع!ونمحنسر*لمانعلصسماح!ت

ولاطراءصه!تصرالمدحلعرااتاتكَ!الدىذما

عا.ماستعارديم!صهههكلوجمؤلىمارو

3لهولكنث!كم!للهيى OAIولأشاء

هصاءايهءننةعهدمموهوال!صيافى

ولصءويدىالطمرالهرر*سلأثعرا

-ا.المفالىللكهرش!لاتولوفىكماصييى

-24،-
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-وطت
سدهمنلهمايوللاالهكمومهالمد!لوسرا

يمممريآى%MWو!زمار!llلحلكى

لرتىفلما.وحكمت!ر7كبا.القلمصروفي!سيكلمتاآمحغلرشحثى

زاغنما.اللامعلههمرسصعوثوكابن3.لالامحلىعرمامظملرنعلأ

وعمم.!صص.وا!راملمحط،9.(اللاآمنللامسعركدمر،)58(

وسدذ.أسرا!ممولىلأدهالصالحشالله!لاوطىفقال.ودكرموشذل

مننسولالنى.والكرمالفطئلأصا*،موىالنعم!مومفضأءدرارمم

كرامته.فهطىمنولاكنهوثرلىرعان.معالىمنرصهوالر!لن!و!ه.أصمرار

ار,وأىرحالالقهر3النىطاأمامنيلكي.فىوثا!يأم!همنفكل

السماءشولاسكل.و!)دممكصرنهمل!شىهلكرفىفىلا!قع.نحهمحلفاء

منامد"عنلايفنروفى.أننهمالاحهةالأرفىفىر!بإشارعمإلاظر

شط!أخرجكر!علاعيلفىوعالم8.كورافيمنهمنرلك.ريهمجمال

6(.الكغارْيهملينه!!رإعسبمسزعلىناحرىفاستملطفأزز

الفدحةالكيفىدطلىاللهوعفهمكماالنهار!مدالللرهبان

كص!رث!السلامعدعسىنيجمى!عالىاللهلمرا!لمامرم!51يالصفات

يهلالدىالله)موسلى!لهاصا.ش3الث!وللاآلمخي4صويأرلللاآ)95(

23.دمر،د*أ....!مصلللكمرلا

كلهمالكلأر!.على-اث!اءوفىيىسهرط)مدلأ!مكد!ناد!لمىتل)06(

لك!ز!رصدبرمهمفىحماممورفر7للهصحلامعمرسمارك!رمم

سوتعلى!ضرناتنلهقذث!أصصلاكلفىوعلم!رر"فىشلهم
رأحرعفؤطهمس!د!كوع!لوبواللنللهوعل!ركلليفرحسى

92.لةلفع!زمال!ط

(Cl iأصهلدعفوصلممحك!لهع!الصيرعدح!ل!عماولصئلبسركط

دهىمصدس.ردتل!د"أرر/ل!هريععرلكي.مكشلالتةالكيفى

لإ*منى!و.سطا"صتسدللكلو!ر3ولاك!وور"فىلاسلاآ

لكرثدلى!هدكث!شللاسورلفا،*/أصدولاكل.bdفى
.للثر!لث!ؤلأ!ةصسلرلعالهالياله!دى.
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لمثوتمالأتوتد.و!هأهلمنرصلعلىضبههرألنىأعلهشالساءإلى

محصد!ددانثلعلىامورهملمهماتالمنورتوهوالندؤ.يبتفى

الصلا4علههفأمريسلاحه62(علمارحملاتطاكلمننحمعواالمصطنى

الله!أوصلأفيمافامل.كنسهلهشهمكالهنىكمكتأنعلهاواللام

دندىنمنالآخرمنأطولأحدكماعمرحمعلتاىومهكالهلجبرلاى

علىوص!صواختالىلهماقالالفماء.منكلفامثعثنفسهعاحبه

flyاثن،!لخ!قولانوساراصاسثهنرلافاسرصا..فالزلاكنسهفدا.ند

سلى(U)النىكانفتدو!جملة)3"المحكةيكاللهكهامى.طالبأ!

لماسراناقصلأ؟لثنمن.خالقهمنوحراسةريهمنمنعةفىوسلمعلبهالله

منمليفىنرسهتولمنناستعلههالدلألاعلىالحمالةسعوندقصد،

لىأنأولانكان6،أهالأرضمندخانولنوالمهاطلعتزحرمالمادمالأرض

ناننليعهدأله!كليوأ3الأمانسلىور.يئثلهلانصارعلهه.للدلال!

كنىلماماناكنخملهموشرل.صدمهكعومنطمهصاباى!صرت

العنا.أسعالينطالله

)62(

)63(

)،،(

)65،

وظت

كممَابلايمولوا!روسرالةلثولىصحلمووالله

حالهم!حايمجعاوساررااولهـواعممواا"ىممومامحت

لما-الحكوتلمارودحدمرم!للأ"اضكانوط

ح!إله!ثك!!الم"طللهثلىيام!همكلاولوأفي

(4 Wlbjكهموطلفىصكلامهكنلملل!زاللهموفي

ه!ور،.عن)طما،كلط

لاينال!هيلسمزفىملاشسفىولtIt",;01سرنةفىtلطأسدرحع

للسهملى.!دولروكلمعم!شرممللككلر

!ط.شسدة)!أكلمة
3/185.*وو!ا؟2/69مهمدمؤيى!ريع
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صلىكننلم.ورءAنراعورماهمقرمه)66،.منالمستهزفىكفاهلقد

صطولهمنالغفونهمثلأعد*.منسعترا.ضألحلموسمعالهالله

نهنالغلولي67،شهزصهرصيالرعيللهضزتد.أصاءنى!راكحون

سرفركنفسهحمهلخادأوروتدراحفة.صوكهمنولأفكل!واحفة.

س!يصفسثل.Ajj!دنو!طعظميلاهدستضاهلإ!نئعلهه.طرحها

كؤدمحرصظكر&ووتلملأ(وصشه!نهترىورص!iخهلوتأنتتاع

لرثداحهركلذلكوالسلاأالصلااصهفغالكله.إفيهغسثله!رلمفحل

خله)96،.لعبم

شثلصصد".!ثا!قههه.علىنحصامارياوليأخرىروا؟وفى

فعهأهوىأفىكت،رامملرخدمحلىفرقهمنه!فوتلمافقالذلك

حلرثمأorsيويها!لهء!لرفى!ىللهرفى.!لىالأصيكل!س)66(

59*9.دورحؤ

نهلىأحدسئلمصسا،أطتكلرء!عدللهعلى!لهر!لهس!)67(

أ!رصلصشرحلنلاوطهر!اسمالأر!ىلىعحن!كلمضيلرعينمرت

ت!مىومملاالدن!واتندلأ-كلولمللنمدويك!لالملا

صى*lihع!مدلهكلىحئعم!ممييىوشتع!اصةنوإلى

لص.

!ى.ص)وعطركلط)روه!لأسلفيلملأ(

،،حمللرش!6صلىلم!طا!طرطمعدلهعلى4,4"مثملنبهر،96(

وثثمأعلانا.وسفطWمولث!امحيشطرودلالى0مصمال!!كل.سس

L-أط!حرفط4لأطىسهاعلاد!ييممهحا jلفتعروفىسحد!فا

Jللهصّلرا.لهمكاطصاف-نلك!!ثعلراحرىنلكصدلخد!لى،!.

وفدسيوصل!علحهAصلى!لهرسرلفقم!ه...ول!سأكدالثىس!ك

!ل!صلى!لهرطس!ظ!ان!مل.لوحملط!رود!مممفىن!لواوسقفمت

صار،عهرصاوصعطهث!اياحمهلرء."لهببولمبرحمهلرحلوطمعك

ضثوانهيوكلفىرفتكلرلحوشمفصصكلطاءتندسمحا
!رحىشهثركلطلهـر-كلكت44لأكل!نتكل8لحكم،ل!طكله

نرلثلللهولاسزولاطل.ملاكهكلرفيطو!لهلألايلشدل!ؤلى

ند،رطمS6AMسلى!لهj-P4ل!لىنلىكر!لعابنكل.كلىبرسش!

5712.يلألفومى،26؟لمعلم!صلأممط!.w.0اللا3.عل!ءولنلك
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كلكالسلامعالهفغالالأرضءتأخحةوخغقعظيمامرلاوأثصرت

7".ضوأْعضوالاخطفتهلوثناالملالكة

حمز8وكانخنكرمكانفلماقال.العجىعشانينضبحةرمحن

منكخهانساخثلرفلمامحمد.شدأرىأثوكالهرمنلتوأصىعمىقتل

يسعنارمنشرارولىاردفعشهدنو-فلماعالهلأصهمنىورفحتخلنه

4*نرضعفدعانىوطمع!اللهصلىالنىىوأسهارثافولىالبرىص

يى.كاسأحيوهوM)رنعهافماالن.الناسأدنطىوهوصدرىعلىالنركغة

كفسى،71(.وأقهكيهفىأفرليأمامهضدتوقلألاثنوقال

الفحعاموسلمعلههاللهصلىالنيىقتلأرثت!الصركهفضالةوغد

نغسكيهمحدثمحنتقلىلعمظتشالة!الثنوتنلمالت4رف!طومو

إلنأحطضطمناللهماظ!حتىلمهووضعواشنفرلىفض!لاضقلت

)72(.وسلمعلهاللهصلىمنه

وصلمصعلهاللهملىالنىعلىدواعدنارطعى.أ!دنالعكموكال

أفننافمامامنشمافرنعناأحدكهامةماشنهأظتاصوكاسعناأنما.)نا

أهله)*(.يىؤنيص!نضحى

طياللهصلىاللهرسولقتلعلىلمحةوأثوجهمأنا!راعدناعمروفال

)زرتولهإلىاتهىحتىد،قة(سا)!قةقرأنسمعنا.منزلهفحناوسلم

V.()464ء46المكصلالئاليلضفىلد!ترويتصوشطلروالأمد.

(VI)سياتلهص.الدوعدرلوىعدفىطدةلىينحملافىميمو

وعرلكركلىالرمرلصروى.ا+لم3لاعل!ةفىصلن؟كرطذكهعم!ر.ين

رلسئ.لعص?Aىر

رودك5/3لاسا!ةنىحرفى%؟كرسه!دى.لللح!نصرلنش!لامو)72(

ل!ناءهط.لى،ر!ط!ص!منى

وزدليوئ227لم8حمطك!دوالطرلى2.الم2!د!لفيسمارورويطثمصة)*(

سانتوالرؤالمظصا!ت(ظاناحثىلحعاأ!رلطةلراع!نالم..الطه.يى

ص163.المظJطاورا!ر!ه،

ء24-

http://www.al-maktabeh.com



ماريى"7(.ن!رناأجوثالك!دىعلىامموجهم!رلي(كاقيةمنلهمكرى

أصاىوضمه.'Volالصيكحمالةهـطرمن!رمحلىاللهأخدورسا

ررمنالسمففستراللهثالعنىكشعككق!دهـوت!فىوالسور

--؟-نأرعد)*.

طر*ض!اإتنفالعدؤنومهالىرجعفلصا(صلمأصروأعرا!

م!ضلت)*،.ملا؟أنهفعلتثفنىأ!نى

شلهاللرواوههظالعهؤمنكئهرا!أكف!الهوللىالدعصةومن

اللهفحما.قتلهعلىرحرضرمميمثسطوكهوأخبرومملهمووصنؤ3نركها

نههكرورول7".لمغصسوءكلشوعصمه

ز!علىاللهفطسىلهفلهوسلمطهه"للهصلىالنىالىرجلوكى

حىروهمنلم4أسحااىفرجعيهولا!ندىفراطهيسمعjكاقبؤبلم

اللهعلى!رهـلولأولطةسممواأ"عمالصخا؟أفانلعنروىوقد

فىأحدكمطلعقدىا!المدناآطامشأطمعلى!نادىكاكلؤوطمعهـه

كلفىول!لم*.2كث!رلافىال!هر*ولعزكمْلاطلفصةوبهر95الم4-لاعاية)74(

47؟.،لم!ةركرلدلدالةلدومماللكااا!ه14لمه3ليلأحطفينلكش

Vol)9لم6المووللر-9*-ال"*5الووبمع8/525-ي!!ر.،.

2.ماملنرصMITالمحورالدر)*( airعصلأ!ن!ر*وال!رMirحمروتد

247.لم3لأنفو!ركلووظين)فور؟لهالم!دىيس!

للهف!لىلتعلهو-ع!لمدصليفىلياسشنىسر!ل!لسسرخدى!ر)س(

ورممظميهنرعيىنرله..وسع!ل!طه!لهسلىبىسنلمسزعر

!رس*ير،إه!عملى.لأعلطولتالشنملأنفىؤكريمنالؤحنى

يي.

لدكل38-286-االممحمرلاينال!هيولش702-213الممنماشحمزراحع7(له

234-246.لم1اكف

الررلى.ملرملىاشلم()9

-9،2-
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ضدا-فى!نصارىحك!*ىاهوسكولمواط!وفلك8(.اللا)ْهد.

المس!ح)81،.سلد

ع!شعانتحنسريى"!تالمسهحأم*النصارىحكىوفد

هt-محلىتا!رر!صالسماءيىيرنمهالمسهحكلأسرأنواطمور،س)2هوؤ

علىثاحروالصالساءا!يرفحهالمس!ح6عاس!واطمثماثه--منهم

!صلاه!لمحملااطههوسحمهبركمايحمانهث"مفم-مجاله

منحالكلفىرعسنهررقهصدالرعيسالفلرمىفىالتىساوالسلاآ

نلكشكديكو3لأفى.x..،أهلىyضرادركالمافلكانماخ!ه.صثر

نارله.براءؤنكك!حه.مماله!دطؤلأ.يثر!نهعدلاحكما.أمتهضاعى

الىمكلامنولثغالهو!لهضهمولرار"أطالهمنالمسهحاخمغاءأفىقدارتد

وكسللىرررسه.صرفيولابموله.فىخنافهركهدمممنخونامكاد

!.ثثلهمعنوتمكلهموركطلإثها.كهحىالسامةعليتطهالأءلاء

ضهداءضاروانهها!ه.الؤرشةنرىدعالىاللهمملانماشرصمىنفادحا

!رتاليطكلإ-.j.,.ekئوعالسلاآعلههلثهههكعلأىاللهVLلندأ.لي!اء.

تظمنصوص.والسلاآ6الصلاعدنمحمد.مقالمفاآمللأن)84"

مرفر3.ال!امالأعماهطىثهرمسهزمن!الرعيشصور.وحرامالعسة

طركماالى!سطهتلىالألم!محهاللهكف.ورب!الىالركحة

رالبلي.لراسلا*محنفصرفالناسمنالعصمةاللهأطا.ءاماليفى

لم.للطلمئدحمة3كالما.مطسراطارهدا.عنماطكااللهق!فلفد

21311.الرفى08()

كلءرصاممر،اطهز.!اورللحp*رلراكلال!سدالأولولمرمر"كر)81(

ممورممخحوا3له.وصصوالروالى.صلصىلأ!!ياثتلىوكرعدط

.01ivحىوسم..،لم!wمطلىر!هي!را

!إلم،210ي!وا!ي)82(

صي.صلحمالة+ول

ميمروصالأمهوعمةا)!"*ضللى)84،
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ومهنهتتكلشهلأنمانطن.علىنهـلهحىكماأمنهعلىالفول!ش

ع!والنطبالالةساماللهأراد!)نماممه.روترخم!هفوحمتحنت.

فعركافىووء8(وص!لهةالمحخللتسهما!نصأ!أنهمابىاللهأمحداه

علهم،الغولىي!.!ودي-الجود!لْ!رنرمور،.)6ولاسلرتمننول

بهماصاله.منكشعلىولهسوارممفعى!maxط-أدفمهمإلىكسيتهم

كالا--!مزصكقدم

صركه.أهلمن!ة*صمةفهةهلهعلىوافقهمكبفوالعجي

ولرا،الدىتماضكخمقنوا.-الخاأ!إبمؤالطناةلأعلثه)تنصاروا

افلرعنأخلقؤماومحغاهمىالزغمصبحرعزعمواع!منؤهومنالى

الم!هحظا.لرلأ.النيركأطباقفىوخفتهاللهصفىآ3جعلواحى.واليهتان

قولونا3أفراههممنك!حكلمةكرت)87(.مدكافيهالدامثنفسهونرقه

كلىثا.الا

ل!ركتو!وسولأصلىحهلاشلهمرفصاى.سمْا،كووفى!ؤكلا)85(

ط!طفيع!وا.للامع!المسحكىحى!حقطة.يهل!!رْسودومرلو!ئ.آهـحكا

7رصوهحم!!ط!وكركو!احا!زمديىك!موفهوموالأططنلن!ملمة

عمهنرووالمرلأ.فىكهف!ؤ.لطرواجالالتلا!موىكط،!رمك!ص

!ئههمولندلغلبنط!ر،يلالىكضهم،مل-لبىlديلاصدهم!حتى

ولطود.

وط!لهوح!مم!بنعسىيلحكل!اياوتولهم.قئ*7نىلرئريلسلمئراىملا)86،

لاطم*شطهمشهثكلنىتلا!لنواال!نى)دلهممي!منوملبؤكلؤ

.ا*هبسلا!تلاخلؤوط!الئلياع

(Ay)طتكمدهـعول!يه!االمسهحثلىاعلاءكهعررمصرىتلصلاثماءهلا

الدكل2يدلص!نم!اللهاينصلمحراأعلىنككنولمنسلان!طمسهحهشلع!

ذس!مئيدلا!!فلؤدطه.حميكطي!لهاصاده!"محندهكلردلههؤثنهسي

مكيحللاررططيلفهوآوطال!ة.

كل!ول!لم،،8الاومنيثر!فىراكودلملالدتلأطىد!صرل!!*ول!ي

تروفىAلداطهةال!لرسm+نوطيCoin!عدلvoوطى!هتقر+طىالم

لألأ*.يللع

ولن.محلاأوم!ركئ"لاعض"!لىللرر!ملم،!يلي

-1.8-

http://www.al-maktabeh.com



،اىضرلهأ!دراع!للهدفى!كلمهككرونالندارىطلغةسوالعحي

وحكرونالآلأ.كت"(المامماركاوطثىدطوجلنىامماليك!لىاللهعد

)ول(.اللهلإرنطعرامتكوفى!افهنفخالرممهه!ةالطىمنيظيكانأنه

مرمثونثلىلكضاه!و3والسلموفىالسماء)98"منعالهعدةوولوشكرون

فىوملدخرو3كثلرنصا)ولعثكملسانهعلياللهنالوند9(.له)ْ

يموثكم()19(.

كاقسساأسهوالسلاا!صلا6طههأخيرفقد!ف.طمأمافنقول

وسلم!الهاللهعلى!لهرسولأيرنركرمحاتللحىالغهامةكومالىوصاككرن

29".طما.:.بهرلنالا!ماءفىضاحهطثرطحرك

علياللهحلىاللهرسرل*أطمماواممةالصححأهلخربموقد

رايسئممالمقمىوتمكةكفحأعلأ!علىالالهورسأصطيه-وسلم

.1rA(والراق

لصلمةىوقعلىحساكواملاعررللمه!هكرلىل!مت،جم!حي-

لل!النلاوءطاوووهدحسيفىسة3فا!ن،عد!رلع!"س

لمصسركصحك!طحلعطإوتلملعرقيىل!مملا8مح!ى
نعيصللسمعوتعكلتممابلمنلك!تط!ا2-34،ا!هحلالالانلأا

.*ع!مصرىممط!لانجحةكر.

94.صرلالا!رأ")ول(

لرتااكيلرسدلعلا.مىو!مكلصمةلرك"يىالمنسىيحصنمي

أطصوللهلاعل!يملهنوعكل!كحدك!رننطكمصرلهافىفله)فلأ)09(

115.المعل!،*فى

6،.لارلمعنصصر)19(ول

صع.كددول!رل!أحدرؤ)29(

لدكلمحييمثتى!ي.صلصحئفىالميف!احلئدد!ت)39،
طكل.لىللندص!بمكحل!ضرءيرليطى
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)"9".اللهالالاكخافمكةالىالعيرمنالمرا8لظنحىالأمنو!رر

دعالىاللهنعوسا)09"يومهففىفهاللهرضطى!دطىخيعروشع

كرىكنزوقسمثهمرمردهامنوو!روسا!ددامنأسنهكدعلى

نىو!روححلةنىكدوأحمدممأنماطلهمصكرنولألهم69".ونهصر

لركمايوكلم!سترون،أخرىووفعصحغة!د"ثينوسضع)79"أخرى

روأخبرهموالرومالفرسثاتولنلأمهمالمططاءسحمئوفيوأمممعهة،89،.

الرومأنوأض!رمم،99(!فارسولاكسرىلاحىونارسكسرى"هاب

وتنىا(أَاباسمننالأمثلالأئلرلدهال!الدهزآخرإلىتروننوات

)901،.ال!لم

._.a((i t.257.378،لم4أصد

32.رغ-4لص"ضكل&329،رقم-ه،الهاد4ملم651473،الطرى)59(

)"(llأص!'aكر*نلاكرىملك!يفاندككلمحدولملىهى

!هل!لهصلفىممورسان!تئيدءقىر!ل!!.شرفلا!رمللث!!

223.لم2محا،كنت7،*هفندمل!2وبعيه157لحك

(oy(اللهرح!لىن!ندحميرصلملتوفىال!مور!ة.كأ!كلةاممر"فىس

(كثوكلىصاللنغلتصالمأثكرانن!يمننلتكزوعتوطممهله!سلى

كلتورممكل.*,+tي!اأنلانلىشلهنعرلاءيههنفىلرلكرتوعصك

لىلأصلىك!!مفالام!كلاشكرفى!مالطصنفايهوAسَ؟اللىر!ل،

كعلممحكوديطوطم!لىاللهمل!لهرط!نللملمنثنولل!دكص

492.لم3صم26،إىت42،له!ىررابر،2،سعي.حنوكها.

عله!لهعلي!لهءر!للعلوسأيا:ثدسهاللهرضطاليأ!ثنعلىص9(له

رط؟هظما!وصترعةلهرونلاطعلطعصرفىسميط!يؤالمدفىوصلم

تدلمنمه.0.مررولىبعطش-كلاللل!لكيوطم!ليلهالدليلهال

كئووضتحلةفىورحاحملفىأحد!هداulكرروعلمطهاللهعيلى!لهرط

35.!نهاط.كرطىهة-8لذ!ررليوسرعاحرىورنتعنيةكه

!د.هلالىلالنة59رلمرعالمهولة)99(

نرآش!ىلملمالمرلهمللئلم!ولهمللنلملركلصرعرالطتوفى()000

عتهرط!ند!لرط.لاتل!سهس!ودلينوحمودحسوفىسم

!ص.

!لب-شرلينبرومن0AWorطللاضلله.،التفى11.0
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شارقهافأركتالأرف!لىفزوتوقدll",والهجالغتنرظهور

الىالمنمارفىمنملكهمفامعدا(+ْمفالىمازjىأشملكرسعلغومنارما

لاعمار6.!ثا"طنط)،ْحراىالهندأضىمن!لغحىارورلي.

لحاسكنىو!رجا(.دو*.ْ!لهم!،ل!فمم!ةيقكملكواخ!ر

.)1ْ6(ماملكواأضعدوملكهمالسؤلراكات1

\،.*)7ْأهلنالوساالمحديوسزوج

رأضلر،فدلرعلمشرAونسطعهلار!ط!مكللطعالاسلمااحق

.2652VIVIV،م!داصدت13لملمصلم،ا*اهـىالهن

و!ثئلط!لمئ!رلحهلتضكل!لمع!ثلهسلىمىصممرلىصررى،201(

لمطو.معلك!كله!ركاديمعكلاكللهحوعا!لهيلأحم!نل!لمك!ر

!24.لمك3الما

*سكللرلأركللىروىلله،،كلوءطه!لهعلىثلهرطل!هـ*عن،301(

!دعهادصووىس!هلعلرطكللاومنوماسدلهانر!تالأرفىلىكى

ولاسلطعمةيستملكرال!لأصسطتللىرلأمفىلأصرهذ!ت

.YVANوحد9I!ثن!سلملتالنه!..صىشعمو!!

!ديرومريلر-ولن!هاكاكلطد"عهور3رسكر3!دوعحلطإنع)401(

ءعتللسر9وركها!u..708)فىالصالمصدط!هاال!لىلملأ"اددؤ

يأد.صلا!لاسالطمسصتتفى،!يطلاءآظسلمر!هالى
لص.ص.958صلإطلاعسلد

لعالا!مرللهرحىمرسلىصوسضولحم!رطىرول!ششال!ةلؤ0.)0

!رلا،لهلككلصولا!لهوصلا!صلا!لهحنلملراوليحئ!يئلحصكولى

.3/0Aاحدب!د5/241الرر!.،08Itالمسحرك

!عش،ت!ررركل!دللهصلىللهرح!محنم!لىصاحدلاطمذكرا(.ول

وحمر،ىسيوظهل!رطىرر،ط!ه.مصيصثيلا!ر!عاصر،ت!رلد

-Jrكل)ت!سزلنصالال!ي!ر!على jلله-ANJلبنوط!على!

نلا!حكلوطالرالممل"مرؤلىلم!لكعركلسرينهلىكأص

M-لسللحن.ي!لارطاصير،.للالمملف!ص!نالهروه.!كل r.

(V)هئ.لىوا!حدهتصافىلملعطر,40ملىفى!اأحلدت!ت.ا

ضهد!ل!!كد.شد!ل!ولمطى!لى!لأائلررثاالأصاتوص

كلكرهمنوعميلهدى!!راي!سصهمنص!د"لاًهكحم!لللهـئ
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اللهرمىحانرتنل(iولْالناسأضقىمنفهاللهرفىعلىوشل

ابافت!نوا3ال!فة-!دف!اسطبسهاللهرأفىالمصحففىفراوهوعنه

ومواللى)فمكهمدطلىقرلهعلىدطوأ!نالرا(سنه)9ْخلمهي!لدون

)111(.حماعرآما!الاكنلصالفتنأنوأخر9"ا)ْ،الحالمالسمع

الفث!شتثلهعصاراوأنا")12عنهاللهرضىلحلىالز!روشنال

ولرلك!كل،احتلاسلاحتأراتأوالنرل!فىامزصضعورؤلعم-

ا!ا!والمك3866538666،،38663العكلكزفىتوزالأصلهلاا!حلنة

ول-م!ل!ع!تمن9زرما58لم2التبهد84المأحمدشد8*لم2

روا.العحمول!صةورمم!)مىثطىمنطتر!ن!يملا13فمكهالتأمل

للأستلؤلر!"اعثمانصلاقا!هلأمةظ!رفىا!ة!ررراع.اللعىوضحثه

شامة.سدلدممررلم

للىرطمعليسهصلىاللهرصرلنلى.ت!،سثنعكلعنأحد3لإروى)801،

النلى،ثتىأحدلكلإال!رلي.شع!ورىلماحاكرا*-السزفزؤولىص

،علىسحرثرالدىبا!شرالدىلمرداحمرتلى.سه!ارحم!سنبا،رحلن

الأنصارممانثلأ9أ!عنالهههنىررواهلخه-حىمكولحىنرله-نهىمك

61202ء.2.لرطضاللراحعرب.فىرررعنالصث!ؤوأى

-يىكنت03وفي!رل!ممتشسربىصدالله!ىيسنده!هههتىروى)609(

يثىرالدىلله.كثهل!اشعأنابمى!الك،اكنتلمحانالىالىط-

مر193راعمد!طهالحط3لىالحكلك!حى!ظ!دخلخلحتهلنلمق
17-178.الم2!رطشمعلفى!فبل

!تز*حمد)011("ءألأ+اش

!حن!أككمتل)؟عرمدطوسص!نا:تلىحمدزرإلىسهـند.ال!رىروى)111(

رحازوولد.ومدأملهنى!رجلتةن!الفتافىوسلمع!هاللهصلىأبىنول

ولكئأسالكطاكللسقالالمنكرعنوانهى1لصروفرلأصرالصدت!6الملالكضما

لأ،و!نها!كلإالمرخن،امهر!اىسنهاع!كيىث!.الهركرجلرجالى

ظت.أيما،)"لا!ل!عرتلىكهـر."ق!كح؟أمالدأكرعر!لشلتا

!للكؤ.لحةمدكودأفىامحلميهطنمتليا*ولمحر3ىلحدهنانباأحل.

شسالل!سرولآفأصلاالهدش:لمملهيمفها1لأفلى.ورح!ثاحمه

الهركيسياكىالن!اسالنت!لأ.دال!يرى(عرقى2ور

نت!لعلايلعالميورأرورولىلما،تلخاثومنسرأخرلألرازدد!هتل112(

-فوطمعداللهع!ىالسي!رنلك.طودصطىلهكما.عنطكان
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للناسسهـلالناسصلكل!لارسرلناللهلععدونالاباكة)112(.

ص؟3خر3وحدكفةحدبلنوسرمروالو!ملجماعةوئالا".امنك)4

.تناحرىثاللارناسلىرخرقمرمأحرهمسرانكمانابارWOنى

لحود!رىادكلافةونالىيه)116(لحوظينهأهلأولفاطحةإنو!ال

،أخرا".4Y)9اللهرفسالحنلولأك!كللكفكاتملكالصعر3سنة

فلفداللهظطيرص"كلاولهودد.ده،أدسدتووصغهالؤفيأوصلنأن

ه!لمايكفكور،كل3وملصض!4!ديهـراكه،تد6طعدلمنىتفى

لوصه.طاشمرطوطاكربنندرلك.لىايملى!دهنالله؟طلموأت

2.391(191السالل414160وءأ%!د!لشال!شولفظإعنهوتد

.حطك*للركلوطم!لىاللهدلياللهرعلىاد!نوأمط*ل!طنفىكر1131(

164.لم2أح!درسد72.لأ،!ثنكملمأضحهلاكا،

ثصللاو!هلي027لم8يمعفىكمارالطهر!ى3،3لم8ربهالألمملا)114(

t- WNورشاملراحعr?'.

لرطى!ونلى8.904،وله6لديوفىولهههني1MIAالمنفن!اد6اكيد)011(

تطهه4روىوصطةوضتططصعولامر!أيىصطررصوالبهنىال!رالىرولا

عى153.لدظtءثىدميفىالمفاصلالللم،..أملك!صلأنااحرافه

وصل!عدللهعلىاللهرط3صعهعلثةأفى!لا!رينممداىسفد.ملمووى)116(

طا3مالنكلةشتعالطحلأتذ!تطرما3فكتفارماايحهفاد"دعا

صشكننععت!فيلم!كتر3علطاللهدلىاللهرمرل"!!كللىى

صح.ض!تأملهص-ش،ل!ىنمعرلىطلى!كىت!ص4لانهرلى
لأرر.شكل*لفمملألدملم

341لم3!صفىوكرس!ىال!ةا36فىثاؤويص،4لم5السندأحممد"ا(لأ!ا

!لهسلىلهوطسلىضطصسهلاشسدحمبنكأوبلىصت
ثلهلصللهخعطوثاوفىط!لكو3لمصةلدودس!الطلانة:كلوطمعلى

ورسةصنسلاتمملتصهللهرضف!ألأكيصاء.و2كلاءسمكلاسطكه

!ح"وملالهورويعهروتصئعثرعرعلا،بهتلمالىعلرالاا!هر

سنسطلأ-لىينعلىعلاتوكالتررطعربيالاملؤحا
تيرشمحلعذينمضك!لانهكدشولككلعمرلفيى.اينض!ن.
ه؟.7لم2لرحلى!كل...برش!مىعمولل!ظحىلعهر.
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"21)ْوالرانضة(911)القدركةظهور،أخر0(11ءرهمر"موضعلا

رأنالبنهانفىكطاولرنالاةرعاةأنوأخر.يمفاتهمروصفهموالخرال!)121(

فكان!رهمالذىهريلأيدالايترونهوالأحراليقرثاوأفيركتها)122(كلدالأمة

فكاننافقلموتهاجتفقالفزوله!عضفىر!حوهاجتا".)23كذلك

)124(.كدلك

نلميهرير6ايرتالأصد.منا!مكرفىأحدكمنرسلجل!ثهوفال

!نالضد(لطشحنو)القرلى(.لخةلمررلطللرادىعل!رلنأرصمرا(اول

عداللهعلىبكللدمالاطلنا!بئ!صلللنرحىالأرلهاء!اتنىولز

!لىسنئودرلىلهيرلالهثعالهروولمرسلم،علىللهصلى!صرشأدركوطم

سلم.شولحلأتطه.للهرحىطىالنط-معثهطارلحنصطمصع!ل
6891.لم4رسنضعل

للشو13سلالةك!،لريلأمهههل!سحرس.النلر!ايلطهر6!لأكأوز)911(

راءلر*ولهم.!له!هالأ!رولحتنكلتلأنللانلاخالر!ل!ءنو3

!د!لفىولهههتىA£/1المثمركفىلكلj)خربرالنردلكللامعلمنى

t.رض!فشدللمالراننةضكفىممرأحادتتوز'11() A to'griوز!تدضا

بهردمنوملرملالرنىكرد.وطمعله!لهصدىللهرصرلنالةنالمدىمن

الكزعاح!ىلر3رندسركو3.فث!همفثتلو3الأسلاآكلفضرد!رافنةسرن

!ثسر!لؤ2؟لممهولشلى-rift)31631رغصلأحا،كتؤكر

301.المأحدرشد6/548للون

عد!لهسلىللهرسرللصللمدفىحملرطكا:ق!صمدييتفىللأ)121(

نللرعلاضيي!،شالطاأصلاحكلم!دهـؤوشاعلىوكلاإنافصدطم

وو؟!لرصولمو"(نف!لكرأيوننام.كزيلهعلىنوللنمك!االنر*لأرللعلىفلى

لؤفىفعلعلافولكهلاتالأاللهرسرلمر!ا،ا،نث!صرفتملا.ن!

ال!دمثها.كزسلحو!عداللهعلىللهرسولللرسىملىعدانخح

لل!عي.فىوالهطرى744745،لم2لرل!بهر،ديلمزكا8فىوسم36351

.ارنملاس!دفىسىصلمولكأعولحبنشء)122(

رءعليووعلىلهرصولكل)تلىمر!رومحنالأصا*ررمذلككد)123(

92،3.26214لل!دىكا!!يى،.ونلاولانزرممالأنلأحزلي!رآ

V,الم3كالد14لثي!شكرو.صلمولحمتكركنؤنىنلكحت)124( t.krt,
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.%(T!ماملأ)5يوممركداشرورجملرينىتناالتوم

كلايوادىيشحزكحلنتوكطاضتحهتناقتهسكانوأخبر

.(Irvبهرولىالنتعلىنرجدت

أمحلىلاسلركهورىليالمالا"مكلا27أهلاىحاطييكاليوأخر

ا".2اسلا!ولصبينلكفكانالفضل

0 Volنا!AMM.ضج.!ن2راصرلصلى

IY'll)حرحتM!رو3الملتش*نناللضلتلرسوسلمعلههثلهعلىاللهرس

4!6صلي!لهرطلملكنكلدعها!رلاطرررلوص"سد Allوء.

لر3ما8و"!د!لهملىص!ةوصصابيي!!رط،ضحملفى

لسفىومييصرسككلل!انرترل)!صىهـلهولكئاصهوصا!ضاطماى

وعفكانلىحمتلرعدومالسنلسرهكلصاكلاكثبررطعاسل!وكد

522.لم4اله!ماينسمحنس*الحشروا..يبائالكوتنطف!لاوا

(IV)V-للهعصلىللهرطكىندطليلىينع!صوالسهرالسةحمريها

محرممهاطةكها*عاعرونةللواص6!طلتوانتدوالمث!ادو!ر"وطم

لك!ل!رسشباكظخةلنكثالررضهلطحىJ1b"فثرركاننلأؤ

نلط"ضاصهاشداطوحه!ه!للتشاولصلزحنند!اصصطمت

سكهالملركئصأنصا!ىأىفى!يصتثاوءعداللهعلىبى

ملا،ماوطمع!ههالكصلى!ىضوءهعلهاللهصلى!صأ!ركشدسهرمم

كنصولم!سقشطصناامر،كت!ى!لهرط،!لىسللاندحممي

!سوأسلهملعلهميهاسرفىلرلكلهمالمهاحمونشسكصركلااضها

نطتوطawيهايا!رفى*أسع*نهمبيشنلكنلىاانا!ت
،دسععرشدعمقرصلمعدسهصلىلصضد!نيولاابلالحاعنكضانلك

ش!كر!لطىاطلعاللهللوططد!كي!ر,ثهد+ش!فنهنافر!يللهرصرل

وعموك!عسه!علوأنؤاللض،،الهىودرتممفنرنندطد!مإعلر

72،لم4الح!لرىفىولدت302لم6الهثورل!رعنضلاكالموء!ملعود،ل!ء

Y%ر1613كل!ثلاكلم,99184،"لم li.

اثد!صطلدرتلىوءعلى!لهصللهرسرلمل!أحط3لاس!دلىوز12(له

نلكتهلسل!اممتنداىرنللمىكلطلي...ا!سع!لاا!كولهـنث

وأط.لملكرركثلألهصناسطك،لدككأطمللهثديثكلمرلى.!أل!ا

اعلى-ندوصلم!كووعلىللهرط2وصلنكفدعداصىطكللرد
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سآابعاضىك!وتوأخبرأ".)92كو!اتيلصر2ملساعصوأنجر

013،.التيأرضومومات

مضححه)131"...وفال!ة!د.وأخيدالطثفالحى!تلوأخير

فىيد،ففطتالحنةإلىفكعضركسبفكسوحانين!سدوفالى

عمرأولىفلماكسرىسوارىلبستإفايككبفلرافةوتالالجهاد)132(.

)نككهدرالى)134(ارسلهli)4ا!نلخالدوفال(l)33مراقةألبسهاكلا

اط!.شىناكلا.تل.ررلىمنلىاص!هاالديارطضد،ت(وئ!نت

حدكتحتسكارضتهولىالمالفا!نف!ماللىلصفلاتدضك.سه

رقىكداظانملمدضرىفىأستينقلتمحركاأ!رلمس!الندلىأم

"ىومحرماشىبكلكأاعدطاطممايلرككنرالدىلألكلااللهولعهدكدا

71139.الهالىالفع.اللهرطلكلأطم

83.الط!وسلم26المو63*لحةدسم)912(

r1!()المت،أملاىكلسالرجمل!دلخثرك9129الم2الهخارىروا.لحدث
.فيشستس(A,)3الألعلأشاب،)63(646!هلم5

اك"علىالصهـثىينالمكلطكاشأذد.ق!ألىعن!تمم!احدلاطآلرى)131(

فطىاحد.عفالا!دخل!ا+عانااحفنلى،سلم!لأمفشلىلهفيفأوصلمعاله

.وسطياللهعلىابىضكىطى!سدن!لدخلحىنرلطعلى.فىالحسئ

شتللافله.أشكن!ن"للمرملمع!سهدلىابىتلى2أعياللكلهضد

ذلكطةأمفاخلأتأحر.لرالأفأرلاطر!فرلىتالفهه.تلالدىللكلاكك

حي،26522لم33كك!كلاه.تلنسعفكثانل.LROطرففىفصر!نرا-

لىضلاjjrrMrrsirrمحرلاضسثلفيكصابرذكرماعد.درا،تلصوفى

468.لم6الد*ل

:Irv)دالى!رلحلأاليأمضبميمضسهنهرولإس!نكلأدسز.ش!دتكل!

.314لدكز416لم26،ول9الررثدصى08لملأ6المثلردصرحد،لن

مح!ذكررندسللنافىولملاظ18لاااافقنالار4فىوزلحلين)كاا(

كرىسليولىللهلسدارف!ملأيه!اًلهلن!يحمنعرلمرر

الىلزمع!مدكلموديطللرعلللمبكل!ىفلكولسصاقة.ر!ص

31.هلمض!سبهوديي!روزعد.ا!رلعيأعل

مهولأ.شارطه"كلط،134(
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.or-)كللكالأمرفكاناليفر!هدستجده

علههلأدطوت!االمناهمّئوصر.وضاطرمميأصرارممحلساء.خروكان

!بزمنمحد.ككنلملونواللهاصكتللآخر!تولأحدهمصارحىe.سر

قىالصحهفةمملتالقرضةأنترك!اوأعلما")36البطحاءبرااخبرله

المغدس!تل!سقو،صف)+ا(.اللهاسمخلاماضمدفىعلىكنبوها

ذلكشمعرمفلمالراصلةالعهريئأنوأضرممالاعراءخبرفىكديؤحين

حر!،138(.

فىيصينسرينمزلنسنلمحدكلساعالمطركاصعنالحصلكرفىرز)359،

!نخلدحمنىفىمحت:للعرلن!صييمحنعدىعنأىحلصتد.!!ر

كىضللالعمثوططكك!ريىوطممحلهه!لهصلى!لهرط!عنهحشالولهد

كطسند.شرله!ةفىنواتدن!لهقرم!كداللث(وسلمعلههاللهسلى

!ءوعلههط!لاندوكلا.1عVرخلطناعلثهوطمعليسهصلىاللهرس!لت

وطم!د!لهصلىالسلطنلما.وصلممدسهصلىبىألىظد"!ثل!اج

أس!ه.

ماهـكلمدىالهرلتكى!ركصاكلكمار4

يا!لااسلألدإداصولهعدى!اللاط!ذى

لهطوكضةلسرفىعلههنكتالفادً.سهلانضصوطمعلههاللهسلىابىش!

.25-253لم5لد!نيولضعثر(فىضد.-ش"كرنمرلافرسس

سءيكرأىفىوسلأله،ءوول!دعنوالههتىاسح!اثنل!!ث:السوطىوت!

المتاطملىللعى.يبرينيرعنط!فىص!يةسرفافىمنمهاينورعله

و!دلحط.كهمها!كلادا،الاء.ن!ولسالىركاyامماول")136(

!و9.صو!ر*ررلفلك!
(c1 ryلىإلىكيسيلطلمدلألهركركتلحمةلغطممتتدلأرضةلكنهراشذكر

كىلمة!لىركاشلله!ك!يكل.ي!ولم(عرىأشفيل!سنىينولهطلي

!اويث!ركم*وفل!ح!كمف!ر!!هارلركت4مر3اوسحاصكمTكهفى

محهرلاينلهالسهر!دي.ط!كلشلهههقى!ردلإيىطهليك!ا1لكللم.

للهلمولركتثىممتصالثله"ملماينصزفى،زوند*3.47لم2

39-112.لم2!ولص32-93لم2ملأام2رإعالن13،له
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منمالركضاطوسلمعلطاللهعلىاللهرط!ناآقاحلىكفةقالوقد

واعملناس!وقدلافصاعمالحمثةمعهيلغولنياكمفضىانألىفتمةفثد

ولخ!.71

ن!حغكلهحهحلأثالاالقامة!رمالىكرفىضي!اصركركاوايةوفى

اللهاخاررسرلدقعوألعةكلكلىكرعثدنكاننهه)913(.صونسههضطه

tعةكىوطكصهيللهرضعلىوكلاللاد!ا.كفغوصلمطهاللهص!ى

وأشرولالمهدىوخرا!!ث.كقوملكالقرنىأوصوشأفيضمانوقثل

؟كرفاواسياليفرلمارلبملة.حصزلا!مكنئممافلكوغهر"ا(.)ْالساعة

الف.طممناللامعليهالمسغيهكبركانمماأ3نكوكسصمنه

اللهرضىعرتولذلكنمنجدا.فكصريحد.الصعالاشسدرواماما

فقطؤطيهمك!هنافطفوطواألهفلأولزؤالجلالمنمر،سارلأعلىوهوغه

منالموكن.و!ا!ةوولرفينالأويىءمنمحصورلكلنمر3)1"\(سبافكان

فىكماكردركنطشاما.وطمعدللهعلى!لهرطتاهم،كلضنةص)913(

علحهتدلهه..شرثههحنطهشحنطهحمدل!لاملأتهاآيىذلكضمه

ي!ا!رحلوحه!لأكرثربهلكافلوكزنرنهالستلكود!همولاء.ور

صردوللهكمؤلما!سالسيلوىطصلنة.ن!لمعز،+إنالمسهفد

-لدتشطغاللأي!التضل!ا!عةنالدشوطم!لىللهعلىاللهرط

!اؤ.ولرالسنوثه.ييو!،عهصدل!سد

شارزللأيطلاعةلهدىكن،:وطمعلههللهص!ىبىكل.لهعلرلى!)014،

للولي.للىلدالتنك.عالتيوس!هي.ومحرضاال!لمشالرفعلكل

طعلاطهاسللعل.منياطمطلمسث!صل!ا!صسلالهجم!لحدينرفى

!كلورل!لارطهلرلا6الظلرى(فىرحطلأطللاا!.وءع!اللهعلىتد

فطليوعلا!اسة*iلأال!ةعيفىعما3راورتوندآ،عالن!فى

طلها.ش

OtIlعدصلىليطصع!رارعنروحبر.يئ!لألهشعروينركمشط!مر

هي،نلىل!سثهىلهلرضوو!وموءعداللهصلىaرسهصهر

على.نتد!صيىسمهمبكلنعفتطلم!لثي!ثرصشلم!ل.لمهـل

كلرمل!ر8ضكفىلكصع!طططىكلص!سفئ!ا!.مما!رحن

لمم-كلس؟نلككلاركلتلىطلم.اللرريتصهـلا.ص،!4!لكلله
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ي!زكاءةمنمنهكان!االمي!نبرأستادناكانحىامر3.النيىمداأمة

ورساالنفدى،منأوتجولفهيرشهصنهاوالمهرلشامالهشحى.نهانهإلى

ا".وكئز،8عاصاللاش!عدولو!كونساوخهر.عامصدابامنلكيتع

علههتشودوما.وصا!ممالز!كنأحرالوكللكالمر*.ذلكحالندرعلى

ثصنثغوسهـرأرثالي!هم.من!مشرالننهفلكونسط.و!زكلش

طلو!همصفدوماتوله!نهن!رلر!ا.منارحابرنوطصنمثهميدنالق

!وى.عنكطقلمنعيتتالوقدكاية.

لنمنهدواركنوئشىيمدهالميحعلىالس!اءصالمالداوولوأما

خلاص.الم!يئولأولهاءوالايئللمطلةملر!دا.ا"3،عدةيجلوما

المرسلين.مه

الحرضدي!وآفىالمدكنااىمكةمنماحرتأصأمأنفلكفمن

كالصأفلممنهترتخماولهالسماءمنثلرلها!لألىنعلنتماضةفكانت

!طهـخللغقراءظ!ماكانا"الأولها!صصستومماأول"14(.ذلك!د

حملعلف!روفىوالمنرممرا!انهماعرهامزسالل!ركنل!علدىلىرتعن!

صتص3!كسسيملكو!رو*طرؤ.ر!رحدشيهـكلوعدوزر

لسلتص!لكفىلهومكلكفىسمعلى.uكلهرسد!نعينرنعدكل.

لعهل!دلخا.للهفنحالههاشممندسلسلك!ةصرمرتسل،وز

لثمعي.رر603لم2سلاين

ف!محي.مصضؤفىلاططلرعرفأوكهالا!رلاصكئلأ!وسم!ة)142(

طنهوشكلهثئشنهـسكرسولمنارسصلاأبضهعلىنلاطهر

.2TV،!لاصرسة

oirl!الكوفىتلسملرشطمهماولهركاس!صملن!ساندسلىف!

!كر-نئءسرلهالى!لهكللر،فى.!رولتو!ظماضكل!وسلأبا,لأ

.ااا-ها4يلمول!للظشيطلملهلاط!ااطهـهلىعكم

فىسهةكترو!ريطوصهوطمس!لهصلىمى!ريمىعد"!ئ)144(

لى!!ن،لمحهافىكهوطمططللهعلىللهرح!وصصنينعرو

لاعلالىحمر!نلال!طالمدكرروكفهالمح!ريمبهدلهالر3أى.

ليمك.كلصصوفى،8017لم
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ثل!فعلانعلىنأجاثؤالصسةذالهمفةنرجدشام!افهمننميلم.

!ولهافصاركلرا.ثساءصمالل!يمنزلتلعئاءوتحاءظماطفحل.

ترريالدعاءفكؤفىالن!ةألثت*الىمنهمصد13-على.-eكلفى

اللهناضمثكمفقالضهوكعحهوافنمحيالماءمنمث!ثلاعالهمقزلت

!ذىالفغراء3خاكياللهمنفولفنالواالمالدا.لنزولدعلكمفىملأفولوفى

حثىماقلتلهتالوادم.السماءمنمال!ةعلهناألزلعنه()كنونلهمطخ

ضاأترلتلامرلاءولطيس!كحقاللهمتلتتال!ل!ان.علكترلت

يمرالطغالفقراءخدمةإلىحيمكدفرجع.مووقمكان.السماءمن!ئله

فطكنفخانيحدطالرانهصير"الطقمنطالرا!صريزكدالطسعنالنلقرأط

ومن.ولانغخددويرفيرمنفلكسثلاولرفنلهضوقعفغد*.الله،ذن

لهولدتأالأضهاخدضصح!هاالسعؤيىأستالنامنماسعثهذلك

ولدإلاعندىي!يناتغدىساأدافقاللصهتها.المي!نيمضفبءات

ذكر.الامامحدى:تولهسبروألخانفربمحيكلىلهكدلى.كر

فقالرجلحاء01كهماللهرضىا!منأوياءيعضعنصكىومما

للنفيىفحاءفحم،فقالثافارملألةلناانلرفغالبهراولماشكأركد،سدى

،سهدىرقاللن!خفيء.أشامركهفولنالمثة.أشاول!!فماراكسعين

خدلىالامةيالنر6شاءه.لكك!لتنكمتلرش!iشىامركولدت

وأ.ثمافى)014،.وجلفرجلإي!ه

أنمما!مثلكحالىاللهوماخصهمالسا!ةهولاءإلىاللهرحصكفلأدطر

!لهينلراصطة*اللتركلععفعدسع.سوصحلرضضهاوط!عةكلص)459(

"علاإنا!اع!عزأحمحيتنالىمص!لاىسلك.!فامحفحة!هودن

ادعولىلأكم.ونل!ليونلىلهنر*18.لمله!!!لوفى،ىولكلضوالىفانحهو

وفىفنر.6.ثدصنحهع!صو3سرصسهـكهرر3للنإدلكماشمي

ضلكر3سالله.اد!لألما.نمنين!تو)ناللهنملىعالتهـاناالت

لاشدحثيلاكررالنمةاطمالرتفقهنى!".كللعالمطى!هدالههكلفى

لهط.سطن!صضلالشلأولىشلها
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طراهـهملص!نهمكحبزللاعتمالولادع!ثونالأنهعاءكارالمرسلشعلى

اللهيتو!دالمحدفىكلا!وأماالمرعلش.س!دسبواتمنكلهؤنلت.خاصة

رأمهغ*ل!نغمناالعؤأسوأسانىسهدىأرلادشأثا.ننلك.لعالى

فىككلمرتد،دبلا!ة.مهدهمفىكطقو!فكانرارالرضران.الرح!لأضضعله

ومحسى،يم-ويرا.ووصفثرامرعاحي-اولا،أرتالثفىكما،المهد

!الاناأو!اميمثلككونأنكمىأمهكانتالدىالرضعوالغلام،سركملن

اللهمفقالا!هحةشل.!ب!ةكوفىينوالنمافتضلهلاكلحنىاللهمفقال

أولفىلولدوصلمعالهاللهسلىاللهر!لنالوقد)،"ا(.منلهااجعلى

الهمامهول"ا".مهاركفسساللهرهـل2كننالأ.!امنرلادده

ل!.ل!المهدفىثكلملموط!عدللهع!للهرسرلنلند.م!ري!محن1461(

لمحميدعرءص!كانيلهتدسوحلير!ل4.كلوككلل!3.فىمس

كطندضلوالأكه.ضحمفىصمششتحم!طه)صملفدكرتكلضا

يىرري!هصرعصلنسهالخكتييحنتنملهخوتنفهل!نيد

نلصلز!كافلؤششلأت8حلأفىصفلاطنول!ت!كافعكصوولأعل

فلاطنرلمتلنىطهر!تيكمؤ8طثكمضلىفيسواعومحهوضروفن!ؤ

!ح!هنطعثهلنلاأالىل!سلىلماؤعنصلى!تمندمطمرنلرمر8وينننلى

رللرستلولحلواحبميىنربركواWلبن"خدأوكش،فلاآيللهمق!

وصحايرلاكلعتك!اطئشبعرطمكلىy6.dن!نميشعرس!

كلطاموسيJ-1اللهمحلتنوكلزرك!ك!امرلألرتل!افىبرمافى

كلنمص.ل!هايى،،لم!طهتص3لله!ت!لرمميع!(!للمماخرك

نعلصىصىءسكىوملمعلىللهصلىلبهرصرليىك!رصمرويير

A.604كلضدها!الاككلدلهمك!صثلنإحز-لم!سها.!لىلمب

علمىصضلأتلح!ىراولحئظ!كلط!ااعلثىللهممّدلأططىوكل

sv.كهلهوسشلهلا!لىهـلهمنتلتمطه!ياعكلللهمنتلتنو!للز

نولركيي،ال!هففدماللاامحالىللهمطتط!اسلاكل!لهمضلتلأط

صوسلقولمرصلت،دولم،تتولرفىلأ!ملرديلماكلص!ر!لد

.ولركللطلمفى!لأيمطهوا!يصديصدلله.حى

1(IV)"روممىصوط!عمما.طهطهسلىمىص(تعسىلنصطىصر
ده!لاة!ركتومرلله-رطلتتلى"شالرسرلولطل!اىنلىكرولد

كلرك-صلقتوطمعده!لىصلهىكلونهروا"،المضلا!ونةي!ثوسرف
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ورللمئماللهرموالفقالأ3لامناللهففالممنكلمرلمكبريولدوكى

الحصاوشح.الأححار!هوسلتلأضحلرلهنطقتنمى148(.ضكلما

الملككتوحهدونطقيرمالتهالغعيوضهدالحفار.يسمعهدسبهحاكفهفى

الأطفاليرسالتهكنطقأنأ!حدالأعئار.حنئلفراقهالحدعوحنالغفار.

والنهار.اللبللعاتماوصمهلهوطيعلههاللهصلىاليظر،

مدوعت!لا".رك,صفكدسصسطككلململنلاآ،لمثلله-

لعنا.027لمالولاع.++aفىس!كصة

ر7صسسىكىوطمعليسهسليكىل!ع!!ننهد!نرترو"كع)148(

027.المل!نالله.رطضا،صضدكدككل!
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الكدل!مظنةوالزعمزعموا.أسارىالنطانرشةفىالنصارىأناعلم

تالواماحسي.المشهمكلفعلىوعموا،)1،مموافحكونفىأوح!وا

شس1لالرتعلهموطلع.ا!هؤعليلينصرممكوعالمسحجاءمم)نما

طصفرنعلىالأمركانافي.الرجالليا!ادامو.أسطلي،لهمفقال.السعؤ

يطاعاتالو!درمعزان.صالحةوالهـالرصله!نعلىأمؤ!قضكانفقد

فما.وأكثهمآممعلىإتهالهم.ل!لهمطىمقبلونوالخحى.راححةالمبهد

الآناتوضرالنصيصبضالىالمنغوص.!ر!عصهعن!ولهاىدعا.الدى

المنعمة.فىمنشساوحمهافىومكتالعهمن4tAثكفىولجحتىوايعي

وأدته.ونملكهوأرضعثهولل!هلموفم.وضشم.ؤنرتيننمعمةحالةمحلى

معرضاكلطاعتها.ملزماوكانعقوقها.عنونهتهلحقوقها.وألزمتهفأمرى

وتقههالأضرار.صثهلمفرارعمههومههاامر6أصرمخالغتها.محنالأعرانى

نلما.والمحالمالنط!روهـول.والمواسملأمحاديى*كرثدالفحار.كهدصلالاستار

دهجاءلمازعشم-كماوضرعَودللع!رحولهةصنكةالىوكثرفويرعرعضي

علعهوكدرؤ.ورسمؤ.ثمهرأهدروافمه.فكل!وا!ودعليركط.نصرككمش

علهه)2"طالظما.!فسدؤحسمانه!راأنوأحمعوا.وأنكرؤالحها؟ررح

أنأصحايهالىوكقدمالصار.خلف!لاصارنىويالغالن!ار.مطا!اأعمل3نمرد

علعه.كضو!ؤحالهنلك!زلولمفلاننرؤا!زطىفى!النواوأن.لا"كرؤ

حمما!ؤشإلههنسالى!رداصاحهعلطولحى.الطيرضدهممنودرضى

ضأميوأطرؤ.الضراليسغالهبفههفأسثهراغاصظ.الهرلصولوأ،ظكظ

كطالهكمودقى.والسبالي!فا.!ضوكعلىزعمكمعلىوسحهؤ.وللي

يغواشظماحشا.3حدالهه*كوفىماممثهنا.7عهح!ؤJ*ىفيلزعموفى

الالم!ص*

.*"4صروحا،24عحولرء،،23صعحىومرأيثل!ها)طد!ةلى()2

(r)ء14لم23ولر!121523!حوستى2743لم2لأعحطىلط!)صىمهو،فى.
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حملو!زعؤدحاما.أكرعمردلأرفىصيتحةيى*ضر"،،المراد،إماته

وأ!رؤورسها.صخندأيالارعمثموألؤلحاما.أنت!كدعونخبة

مماشماءضيةالنبره.لفسهيلغتحينفسأيممسها.أضعىلذىشسسامو

عالهلالافرتنلما.هنالكمماخلانعوضؤ"لك.علهف!خلوا)ه(فجؤالعبون

المنى!لوغصوعوض.لألافىلان!اللصوعريقوصار.إلهىإلهىقال.الدواهى

كماوعافىسرأمكموما.الأرضطنفىوساررمسه،كحنفسهزهتلم.،لمافى

إلهاوعادامانذلكمنقامالرحامفىمددهتتولماسدوملا(وصفبلكان

الفلهل.منأنلهىعصال!الا*كومنولم.الويهلالحالفنلهىكان.كما

ضانظفد.ولاحنالأحمتا،ممارهثنللسن"رنفسهصفىإلههمأنفبزعمرن

ينتمهاالسملاألشةوأطل!نورماوطسى!جنهاوأزل!لو!ةضافيزعمهمعلى

ملدولارلكاميعلعهموصهل!رطفىكنعرأمفمشككلقدحنىوللبها

فى!ونكهد.لهمنسحفاولحسا1.7لك!عةالعوثمةردمنوطهمالد!كة.

المنقلعةالرلريلنفى)نسانانشأأنفلو؟دنزفىوحكمثه.ددميزئكديهز

سلة.ولا!دنونكتعا.ولا!ترلمونرلا.لاكعرنونممنيالأد!انيأصلم.الحمرلنعن

سوسركشعكوضق.خلتكرلالك)نلهفقهلالنصارىدينمالهعرنى

وسرىوسطقوجوعوششط.و!صقوشغرطكرلشلكرجلأنهصفنه

فضركؤعلههحتدوامثلهأناطدان.الكلامالخليمنويتاف!ولنامو!هر.وللبى

وكعلرالأمواتفاورنحزولطم.دضحطمل!أن!عدوصليؤتلؤدم.ومحبؤ

أنضلاعنالإلاهطلوصيمنرفانالرجللاستكف.ففات6الطرل!علبه

ندثلحرفاوا!ا.أنفاذكرناممايحدمنالنصارىفىوي!فى(يتصرؤأوله!عبد

)مم!،.!رلةفى)4(

!رصافىوهصة!؟تهلمنتعن.دشالرفىمماشطرنهة)نلمكوولفى)5(

!ه!ط.صلخئلاعفة)6(

.21ووصا24ور"16عحرصكل2ممهضرا!ا*.من!ةايلك!،كل!ة)7(

حهأ.kd,)k,4فىلهـ(

)ئدحلاهـرما.!مة!ي)9(
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ملاثيواسثلانواالتو!خس!اعآفسواللخزىآفانهمرأسلبوا3للالأعناصممدوا

لهلعراأالميتهجدلاويليحصلب!فةفىالغصلهظكلر!فهمالنقرى.

زعمهم.علىصا*طكر!تهحونمسنتر!نلهأطاها،يل)ْ.مرمنئ4أحهاثاولا

إلهناكزفا.المهش،لحقلخصناالذىللهفالحمد.علمهمعل!اللهفملهمفقد

ومحنالهلاممالاالدىللهرالحمد.الخصثصأشرفوتنآالههالنقلأصعن

M--هملألا*VLJل!هتدى

ادوكلا.وحاضا)لمحيلهم.فيأنهازعمواتصةع!بكنوؤشحننها

نىأصحايهيعضلاما!تولهالمسعحلنب!مئسعانمااللهكدمنابزلالأ!بل

من3كذبهرظهـكه.عقولهمفغلصالممهحالىنبوافغد4ساسفة

بهم.ال!ةمنآءلفافدآمامعنىيها!تش.أثا!ممنا(وضلرلاا.أثاوطهم

عثربحةلبطسالحةكلابلى.!للسبعصافالؤطمهمعلىوفلالهم

حماعةومعهضرالأدنىي!الأ!رطىلههونابه)؟نهسانضهرمنخلتلمحة

روفالهمفالوفدالنمعيوسثادغالكفةررماءعدمنوالحمىالسهوفمعهم

،محلمعلهكاللامتالالمس!حك!ولاأىفلحا.فاعسكؤمرهوأظه*ىالرجل

وألاوالحصى،لسعوفلىخرحمنمثاللصوعىمانعلصثلكوعفغالنئلهلم

الظلمةصلطانساعةم!.منلىكعرضرانلملمعلميومكلالههكلفىكدكم

ممهو!لىيهدمنيطرسو!هال!ئهرخمجممعحثالكهنةر!ىا!"فذهرا

علىانايخنايسىاولامزيا!وللهرىشكرأمفالاحهةنىوطىلهلأال!ار

كسرمفيمانصنهمالزورف!نهدضهؤمنجساعةفحاء!ايتثلونهضهاثة!سوع

كعيصأطالرصلهنقالأكامدلا"فىرأ!هاللهولأت!را"!قن!أناتال

فق!3المح"تالىلملهامهنةرلهسطهه؟كسم!سرعفمكتض.نفسك

محنحمالسا!رولهحىلانساناينلا!رونيلأدمنلكملولوا!ا.ناكندتأنت

وتالطثهض!نلكههنةر!ىسمعفلماالسماء.3سحاكهانىأ!هكئ

.الموتصثوحيهلاأمر!قالرانىكرؤسسكم.مافاقدنامو6.صطداىماحاجتا

.)jههأ.لى01()

كاص.)وللرىمه!ورتفى)11(
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لىوشولونوجحلرايلطصؤ"وهزءوارضرلوهولطؤوحههفىبصفوافحنمد

ثأسز:الثد*فنصا!حالنائدلهورطىأسلمؤالندمنكانولما.لطمكشلنا

ال!ئفقالهذا.فعلضطأىوفالنتلهمنولطىق!حرج"12(.سملي!لب

علههفاحتمعلإمراطرراىالقثدحندعافهفحمكد.أرلادهموعلىعلههمدمه

محلىولركؤالنوككلهلأمنوض!رأأح!ر.ياساوألبسؤ!ا!ه،نزعراالند*

السلاأوتولونده!هزرون+ا(ركبهمعلىجئرالمفصبة!د.نىرجملوارأسه

يحملرمو*نمهرادمبرأصهنىوشريونهعلههسترنوشرعرا!هؤ!املكعلك

وسأيمالضهلأ.محلىرسرْوايدولنصالؤ.لمحمبط!عرفمرععالىعل!به

ايىالغنهةطىقادى1(!سنه،هولمظانهسزممزوحا"9(خلانأعطؤماءضرثة

رأسهفدوجعلرا1لنرعةضمنانتسمرال!ايهابرطةوجلس.خل!لننىلمإيى

ضهصتملوسا!لصيىعلأادم.هداسنهزاء!ؤعلك!وعهدلوحامكمو1

.أ!امللا4كألياكهالهكل،نعض:لهيتولرن!ؤوكأن.لهتحهرأوشماله

هداالههووقالالصلي.محنانزل.لقولكمااللهالنكنت)ننفسكخلص

الله.علىشهوكلاكانانشهـهخلاصعلىمدرلمفك!ف.عيزخلصأنرعم

طىوهر!سرعسرعالحمعلأ!رآمنفاعاتتكانتر"ف!.مرمماكوسى

دركتى.لمايىإلهى!ضميزصامط.)سا!وىد\(ألرى.ظميصوتالصلي

حى،محؤآخروتالرمفا.شيةعلىأحدهمورنعهاخلكاسننج!ا!ؤواحد

الهيكلححاليوائقاروحوأطمرأمهوأماليوعنصرخ!نصهمننرى

خلواؤقيورهممنالقد!بنمنكنرآ،قاالتيور.وكفنحتالصخور.وانمنفت

روصفيسسالراط*ا،منرحلجاءالمساءكانولما.للناسو!رواالمقسهـةالمدكا

:27.اهلم27عحرأنرأش)خني(لأعلفى(ا)2

الم92ورخا16115رستى72:43؟الأمقركه)محلىهمررلأفى)13(

.48ْلم27وس92لما9يوحاورا-ملالاكروعه)خلا!ولم9لى(41)

48127.وض92لما9رو!رريعكنه()رلىلأعلفى)15(

.45127صولمأضالاد()!هسطد)16(

57؟.6.لم27!م!ورلأ:حيوالورص(!زمه)منلأصلفى)17(
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سغر6فىنحثهلْدكانمْهرفىوتركهنقيةبلغهلفولغهولا(-كوعجسد-أخذ

د!ولىالندمنأ!ؤشاءوجاءع!ماحجرأالفبردابعلىجعللم

بهرقدكانالضالناكأن؟كرداياسعدىفقالراالق!د.ملاطىإلىالجمعة

كهلاالمذثمضحيالغرك!رسصنلوأصتأ،مللالة!د!توملنلاجمد.؟ط

منشرأاللأ!هةالط!لالةخكونقامال!ضد*أنهفىكحوندم!رتؤنلامعذ.لالى

ماون!رانمضوالركدونكماواحرسؤعليهوسدواانمواالقثدلهمنفال.الأولى

.أرادوا

.ا،التهرفىا!ليالرنركننهاوصا!لأالهة!3حاعتال!ت!ومصلةونى

السماءمنظتدملك!إثاهلس.لأحدايومrvجاتإلمامرقىإ!اللوفى

نكادو.dwكليابلهوعلههفدوطىالترعنالحعرنألقىع!سةيرنجة

كطليانصثماأدكماطتتدلألخافاللنسؤتالدم.صهشصولواأنالحراس

الرليضهكانالدىامانيىان!رنكعالئنامألههاهناهولصالمعلوليكسوع

ال!راسو!لالثلاعذ.وأثركافمضتا.الجلبلإلىسبقكمأ.بلاطونولأواذهبا

كنمافىمحلىمضةوارشوهمثهدالالنالفوافقالواالخهرالكهنةررماءوأخبررا

طير3انا!خرصت.وعرنزطراالنلا!أنوأشاعرامفمذلكضهلوا.الفعحهة

وحا*هم!عنهمفكولدالحلهل.الىكلمبطعرالأحدرضىصدالقثد.

Lاكمهع)21"وعل!وهملأماكل2(نعمدوا)ْانمبرالهماونالوكلمهمكح

22(.الدمزلتضاءالىمعكمأناوهوناولأوصكم

!ة.منطثطةاللر!ثنمايئ(اله

والصونر!العرالصونرال!ل!سنلدس!عامىالأعحاحعئصحصرناطذكز()91

لأعر*و!3افمكمم!؟كررورقدسإكهـلشو!حزشاالاصشلأل!والنمف

.\لم02سحاوكدلكالم،2لرهوكللكالم28لأ!كأنبرأرلصد!ت)ول

ا!هرللا.محن)فو3ركلماL()ش!م!والأعلفى(02)

)21(Zjrم!و*ةش!ة)حمط

لملألهمطومموسر!صالهم3لل!ض!دعلرو3ل!حد"ضأطهرسلىفىوز)22(

شكلها.للظتة،لأكلوكررواأسعالعالمالىا؟عرلهموندآ.ناندل!ؤاللنسترا

."ا14لما6كا(لمن..لميرصلموش.علصويحدفى
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اسم!مىعتي!أإليالمربالفف

فإنآحاد"أودو!رأالنفلرنهوسالهالمسهحقنلشادعهتصؤماللنصارىيفال

لاكوشأألآحما،.الضرورىالعلم!ثتولمححةطلككفملمأحادأةزعموا

لهمرلككعرنى,.L-viكانbفاالكدلي.علىركوللأوالنفلةالسهرعلبهم

اضواءالنوكرشررولهمفلناالنو!ر.الىفلكعزوالان.الفطععاتفى!مفلاحج

ضاممراالدفىمحنالغنهرالجممحنالنفهرهمكننلإرهرلن.رالواسطةفههالريخن

نلانلكمنشاختلفإنضرور6.ثهوعلمراالمصلرب-وهر4الم!نهؤ

كد!تهمالصفةكللهوصلههالم!حتتلفىخرممأنالنمارىزمحمفإنcan!ولر

إن.ممولكموماله.لكمثؤنؤالليننقلنهقال)؟.يا!د!همالدىلالمحيلنصوص

ولمرممAسسواعلههتنىفلما*ط.ش!سص8شررتفىكانللتتلالمأخؤ

صمحارلأنندتاصسواحثالدار*خلظمايهد.ش!طرسصوىأ!دكهمه

ولايقولىيسرعلا!رفأ+لهنطفسوعءكانهلانقالت.فركهثرسإلى

وعلطآخر!عهضاياوأن"هي)24(.!كدولمؤت.لركؤصوخادعهم.ترله

لم،وكماعه4أصحاكولاءعر!ا*.2".ونميأ!مههمفىلذازفنركلهفنعلفرالذار

يزعماللينا!ؤشارPIوأ!ا،الأناحيلثناك!واحدولارجلضهميحضر

ر23،وأفراثلاآحاث!كانوايلالتولر.عم!!لنوافلمالأصحضرراأممالنصارى

لمرا،أنهم*.ظنرواأطما!مامعدوهمعلىالكلميعلىلواطوهمأعدار!حتمل

يكونالتر!رأنضر!لأ.الكدليعلىe3Woعلعهحملفيما!تبلوننلاأط!هم

(YY)هر*.ش!ةلصك!

معكترلتتاللةعرةيههنبماتدلار.حملأساخ!صانىفكدكلس"طسفىرز2()،

أضبه!لملريىعرحل!لم.معرلينلرىنعلالتلحسن!امنالكرلمللىسع

ويص.لرحل(صفلتليككرأحا!ضممرى.كرمءصرطانكلللنظت

وصد!لمنصدناكمأ.صركلن!نلايماس!!تالتلهلىسوتالرا!مصاءتلل

.Jk(....)74(12696لرلأيرف(ى

نالكهملامالاسالارأ!ا!وسرمرا.لحي)خركهلو!مك"كرصلييؤ)25(

4.5211!مهعهملازرومرءكردللهلا.

لكليوسمعمالمصلو-.مرمشال!هؤحملموللقمطافى!لهههـلولىلأعل)26(

16.لم2هـحا2،،لم26ص15/92،،7\2"1صكلكلللم!كصرحتكما!إ
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فهماتشاهدفلا!لقلنا.فيمانازعفمئالكدلي.على!واطرهملاحثملمما

كفولهأم!لهمنثنحثهالنامدالع!يز-الفرآنلو!رنئمأ"يهحرآفلا.و!ه

نولوضوحاالأمر!زكدومما2(لهههررثيولكنومامالؤ!يثلؤاوماكعالى-*2(

ثرحةالسماءمنزلقدملكارات2(فىالتبرلز،را-جاءتلما!3)نالإلمحهل

!ودراشلنال!راسفكا،عهدولجمىالقرفمصالححرندحرجطمرطمة

لرشو6المثا!فأرضامم،لتصةنأطمرهمانا!خإلىنورهمشولثرواجمينه

5.لفدأ)ْكماسرقزالنلامهدأفيوالأضاعةالفصةكزالهمولف!موا

اعحاليمنشضاصلبوافدافيمنالحصاكامد.لاككونأن!وضكمنما

جهمواحثقدزمنو!رامنهلهغغراالمسحألهاباسوأوهمواوكماعهبسر3

فىفعلواكماشدتهفىال!لوجؤوأعرزلهممهمدرؤفلمسبهفىجهدهم

نهمضرلمضدكملعدولالمومنوناصحاككمكانوافا.فىكركمالقOtستر

يحصللمفيالمس!ح!رفلموكثرهمنطةضرنمةالكفاروالهؤالبظأحد

ال!بمنوزوهلأص.الضرورىالأصع!ولعننف!لأالمس!حيقنلظنغلهةلكم

ال!ئيه.المملوليأنعلىالدلال!فىالآكلالبال!فىكدكمالمقبرلة

منالفملعلههاشنكلماوالصليالفتلدعرىنسادعلى!دلنمما

كرولهحىالالساناينلاكرونذنمنالكمالكهنةلرله!كقرله.الأضالراب

لعالى.اللهيالفويرتIrIlالسحاءسطديفىوقماالفؤكئمحنجالسا

!ر،.ش!ةالله)27(

157.ألأ2(حمدماءصله

محولم،.!لأش)92(

لحكلالإخرىو3،!ملهةحمعلتلأص،لفيصدالسهت)وسدمثىفىوز)03(

وصالهدشلرحم!ور.ؤشلمللر-*ك-لأ!ت.عدطزرلةUbلثو.

فا!عرك.رعروالرلدرسستن!ن.!عيصو!هكالودشالزوصعد.

الم!مايىعاصالحرلىكألرأنانمثلاساو!ماور....!هظللرفىولدالملاك

!طنكرالسكريةي!راكللي!ال!عى"ح!واصم!.كلمتوأعىاروعاء

13سلهم...سهولشللاوص!ررا،للاعدلرا 1lVA.

مر-!اسشد.الملركاينللسمع4!ورون!مهظرص)نكصليفىلؤ)31(
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ائقهالإفسانا!نيرواحىالمرتلايلوقرنههناالقهاممنأناساانوقوله

فىالرليفطككالدىالموضعاىلانظرن!عالش:للنسوالملككقولملكركه)51.

3.القر

كتيفى.أ!رحوهاا!هوثضمنوضتككرنأنالمواضعهذ.أولىما

ح!ثأى8لحدفىدالهتج!رفىير-الناسثاسرأسعتمثدكنهمللهزرالنصارى

الحطلقنملالقر.ضنعهمنمحاهل.حصلهثمرأىوارا..كننأى،وسمه

كلا.لألههلاوحهكننىلرايىأف.الملكسعةفدجأضهدبتهل.السرلضد

عحاللسماءعلهه.ص!ليحيمحثهأكصيسحتالجلأع.ساتشرلكنن

كنضلموللهحاركهضسكها.6ومومدتلمولأرفىوهوساصكها.!دلمكهف

وهو!صمولمكهفوللحهوانمرسعهاوهرلسرلمكهفوللجيالوموصركلا.

فىديiو.!وحؤااسنغا"at.خرمحهومرصلمكهضوالكوفى.مثبعه

الغلافلو!اشالكودلىقد.لأرصامنىرلألهلظاآطىتكت.سحؤ

علىراححونيهوأ.داللها،5.لخة،لغناءوكانالفاءعلىواسثمرصففا.

الأله.ساوارر!ة.!رديملاالممية

62.لما4ال!له..ص،سدوكمافىثعرسنطساعنلالداكنلحروفيوصرلى-

!سلالطفيوراحىالرتلومالالمونرمهطالتمصفىممل!الصصفىوز)32(

239لم1"رلأ!رص28الم6(طكرفى ifs27.بررلوالأ

لطلهلال!أكلساور.!ونللمرفىوكليللاك)،عالى!صملا"كرشالنز)+(

حط!لر-كلالدىالموسلكلطط.كلكطأفانركاموير.للصلو!كر3

.*5128ضأ

.""ص!ور،لى)34،

مرالمو!ىلحرير&"والملرىلس!،صعيهـر"لر!معيدشلأطر!هلا3،)ه

طىكلل!دلرطا،مؤممودمركلسكا!لامرلىلوتىوتدو!ئ!عاليل!ى

لىالورصا!

ريلارت.!لامولاحلاص.الى

لأعرىصمدطصصاسخلال)!أ

كمص.لركهس*لاععلألدىإبرسربلامررعر)-ء
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النىالد!ارعدضهكدء.عاضتحتوصورماخلنهاالتىأ!هدكلتهلتد

مأتمه.رصملمصالهقسممل،ضعرىفلىخلت.استمرتحىوندماأيدعها

ثالأولان.واللاعيالندلان.فاكةوأيهكمدا.سلصهوأصلميثأزأخدوهل

.الطنالىوالركون

وخدلنىد*لركصلمالهىالهىقالالم!هحافىالفملفىذكرواوقد

منوسنلمه.كغيهالعالميرلروترللنىانماالمسهحأفىكلعمراألم:لهمفيفال

نبل.الترولعليرنم!الئار.راضت!يلائار.لرمأأخفولون.جهوزالنهطان

لاكنأهلواكلروكل!وو.لاسحنا!دولوخدلتى(لرصلمالهى"سكول

كلألواوهارونومرصوسغو-!اسعاى!لرا!مأن8.ايوراعنلنا!رووا!م.للألرم!ة

!حرمحراشلم.سعمماىيانقلاممنرصئ.ركلملمقاءمنر!ناحمرواحق

ولديزعمكموادمححعمد.وهمهدا.ولاعايؤهطانمنو!رهوا.ولاهايؤالموت

ر!ه.!ثرنالألي!دالمسهحظأم.رلؤفودللهJ44لو3ور+.(ؤكا

كو.!روحهوأسلم(سهوأم!صئيوعانالفملفىترلهموأما

شد6معروحهدسهـمالتعحالفىالمهتكنرلىفكعفدالا.اكانيلكلامضاسط

التولتشفإق.التسالمصالوقتذلكفىالبالواشننالالضوعظملأص

روحه،دالممخنارئلنهرالعمامصامحهلأ"حمهعمنورشقنهالآلامعلبه

حنى.اسانسرعلطقعفكيف.ثالعهانمنامدفهرروحها!تلالموأظ

الهد!ك.مننرعفهلاثه!بهر

الدىالمس!ح!وعالواحد1لرلينومن:إلحانهمضحةفىالنصارىقولأ!ن

لغلاصال!اءشظورىسصنوعوي!ضحكلوخلركد..الحوالم!ن

رسر!د!.همم!!ىلأرصصطىطةكالتورصةلسامحة)رصمثىفىرز)،3(

رمحطلمانا!ورلى!ن!يلماالدىناللاإطىعميصوت!رمصعمببة!اعة

03الم9عحلرى!هراعل!ورلكيممكلتدن!لل!مأط)ظطكلنحالى)737!صْ

ولر،6123،.الم+5رسكل.ه7؟لمسلى!وسطه
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كا.ثهسلناامعثر

لمانايهىأيىا!وشركادىJالمصلرليالدس!رىهكلهمدصحوكور

.،(وظلتى)ْكرصفىى

الننيةعلىسلو!اياللصوعىضروناريلأرف!!اواتخال!يكونركهف

صادتة.لامانةكاتنإن.رلاممننلهلاحركهأحلا*وصتمثكدعؤله!له

ال!نيملىوعل!لملصوعىونر3الماءشض!ةوسلىوممىاحناتدلفلاله

.--.ا،،يالمسايعزيدا.وسرت

هلى.منلصركثفص.النقصهلى.صكحلىلأزلىلاله!رديكان!ان

وفد.فاضةوأرارمم.ناجرطوكلهلهمعفلمامنوأنول.!اسةنلأمانلأ.ثلفي

!كهم.وييات.4ملأشهمر،طىالكلاممض

ححاليأ.نىالمييعلىكوعمات!نإنهالثملفىنولهموأما

الفمهسونآو!االقسور.وهتحتالمغور.ودنققتكلطلأرفىودزلزلتالههكل

-ا!الغمرلونوكلالثص!وأظلت!ناسرآممحىالمدتخلراؤتبرر3من

صححالوكانلأنهصال.لاخنىومت.وصالكليفللك+"-)2"(ظلمة

!ىبصوص*و!ك1325.صةمحتدلدىزرسصعقي!ونةالمتمدلكنلى3،له

Vj!لاللادبن!مهصسومو!ثدلاك!رموحمددلورمعليحلد
تو"كمامىدر،صهىصه!رتو!رصكةكلول!لمفلاسرفلهوأعدن

لحقدى!رمورأرركلتندلوكيومن.المح!هلىللىلاص!شمىلرلص

ي!لاسك!رى،كلسوثمك!لكضي!روفىالمحوريدممندصطاسجماع

ركىلد-.-ط!طالو!رالدكرروكتلمهـتالسةفرنموسؤالمح
1140Jih-'لرر،Aولول.يصوصشلطلاصد!ىد!لاوصلمصةاطي

)كهدر!أ.لأصلفى)93(

طا!ر.ش63لله!وثةريع)04(

سحويرحا23صحولوتاا-12547ومرلس92-6لم27مثىلىالررصور)41(ا!يع

!صط.من

!ى-فودشمشيى!ص!!لحس)!يا!برءيمصللسح3ةكرس)43(

ء27-
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أمرفىالبصوعكلكصالئكولزال.مثله)خغاءينفقولمنقلهعلىالناسلأطبق

النقل.هلاكليعلىذلكثلوالتكد-لهالمرعلىداموانص.كوع

السماءمنترلسلكالقثدلايجرواحىالقبرحراسأرشواابهؤكان!افا

ا!عند.!توقدفكيفأعدار..الهنسطممايراعثهلا!ظنكىيسوعفبرعلى

التيور.ودغتحالصخوروكنقرالأرفىودزلزلالناتالأكاتمنموكدحصل

رضوإلىدلك!دا!ؤيعجفلمأعدارإيهنسههممادرا!نه.الفديسئوفبام

.للناسكهنهو!اعلامطؤقهوددقبراعهشلخرمايعد.الحراس

إ!مداثه؟اضسناأهل.مررهممنالقدسئوفمامالقهـوركفنحسنىوأكف!اما

الححهد.خواعىإ!اءضهرليسماتطنكمفماأحعا*.جملةصاظفليسوا

كهفأمولههد.صدىالدىموآأقامه!دلقبررهمرحواهلوررهمشوقاعم

علىوررتثاموالصرر"الببوملاالثأم.ا!فىلهممالتكهفأم.الطل

التالى.أهلالكليمنيقهـلالمافسضا؟الاننمقاى

خوفااطعنهم!حضرلم!سرر3أسحاليلأنذلككشهرلمانماقهلفإن

فلناومغها.ح!االكنمانعلىلواطراالأ،تهلهضاهدواالد!نواليهؤ.البهؤص

لأنهاولأحيال!الأعماءمنغال!ومنضرشعلمهاعلموتتاأالآكاتهذ.

وتمرهم.الألاكهدمايمإلايتضسللهؤكرنأنلا.!ارةآ،ت

والغمرعاسةالمندمسكانت)ن!لانأهلمهة،لفما.محالوهلا.كلىلك

الطولفوسثروالثركوالغرسوالرثاناله!دولايلاد"لككبروالم.كذلك

ولاحرفاالآكاتمد.ينقلرالموضر!ةلملاولامحمسواللاطفيكتحص!والمالدين

سك!دعواالنصارىكدلأاخترعهمماذلكانيالضروؤفعلم.ذلكصواحدأ

.،لنامالدن!ةالدظوطيالطاملجيالىثهوتوصلراضمظءمم

لمر!لىلقد!ناعلاشعهررلاأولتور!ثتو!صررلثقنت.،لرلتو!ارضأسنل-

ولم54!اهلم27عح..حمهل!ثنر!رؤاثعصهالم!مةوثنواط!يدلت!رشوضبرا

،trIJA،5صورلا,59rAlسعصكلاولط9صعملطاص!طاروحا"كر YrL

وملاالت!سشوظمالتهورولنثحلم!رلشد!طاش"كرادمرفىالههكلصمدثت!

لاضدلي."ول

http://www.al-maktabeh.com



يالبلهل.عشرالأحدكلا!د.الىحاءكسوعانالفصلفىنويموأما

،8(.!دهزانفضاء!ىصمككونوينالناسسدواأنوأرصاهم

يو!؟لأ!هلفىلهللنيؤوهوعثرالئا.ىالتلمططىالسراجئطغأفأق!ل

أحمدوصارفامرا.الفهامةفىؤسنهضاعرأ.كر!هوشاصركهلصطحسالي

وسنى.الحسالىوصوءالمقا-.شفاستراحطشهمنلهيىالقهاصةفىالأسبارو

اطمهالذىلاخ!رطىموفارفيهمعئرلالنىلتلاتتالكرعانذلك

عنركىددنوفى-كرسهاعنركىعلىالفعاط!وآسنمونانكم:للفنل

التهاط.!وآ!رطمةنىللكلكاثزلىؤ)صر!هلدنىمن"-سهعلة

لمنور،يفولالمحفلاوصطهيهرنافي!ثكمصنعكهضيم!ن!

لا!ولدفى"(.3لهلضلانسلااينسلم

!يلهمقالالعمر.كلكلهنهنمينجزرجملا!وكى"كمكنفهلأن

كضعدلاطسكرسههلوعدأخلفضد.عزلالمسحثرعدا!اطيهر

ورولاقولأرف!السمو!الالإمجهلنىمولوالمهحط..سطهولايهن

لاكل!،*،(.مهكلامر،ركلمة

ولما.سعلر3حمتلللىلليىعدرط!طان!لنولأحد)ولطصفىوز)،4(

ثسلمفىططلاصيى!،نعوكل!همكرلمضكحوآ.!عمرمن4صو،ؤ
ص(!ص..ولرىiلاينلآ!ممرعلوممالأمسعوللملمافانمرلأوكلرطي

(91 VIIYAطهرا!صاور)كدإسيلممح!رالأحدرخندالمسحلصتىركروقد

نديوؤللونمشرلممهم!يرم!رنلزاللهم!ممووغصنكؤرممم!رللأصد

ملا.شللؤسرلى164/1صأ..،نا

كرصس!لافىص)صمث!فىوهصمم!ولة.سعلىصلعرمششاسا)45(
AAM,صعلأس،حىيرل!لا!يلعثركرصاسؤمى!اطي!مكلؤمي

22"2.ولؤ

حلافى،سس.مرسضةفىصطهكصال!ىنلالمسحل!مثىفى!)46،

حمرالللكككحلا.لدسلم"الل!لرصللللكد!ومنهحY*عمركساط!ى

.؟كل!231260242117صصلد..ص،دلو!رمحل

35124.صحلا!ولهكلاصولكئ3ءرلاولأركل)هس!صفىوز)47(
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لقولونهلةف!ترلنسالهمفإناالسر.اءانفضاءمعهمأ"عنهحكا!هموأما

؟ظصدونمشا.علىأوكلاهزعلىصسرلالكلام!اإن

-الأحدايلامطكونأفىمنهلز،!طاهرعليجمولىأنهزعمواني!

%.ذلكلكلميوسبرممموت-فى،،لاكمسهمأحياءثحياة-طى!دفىولهـ،كر

الظاهردونالمنىعلىمحمولذلكان!إفي-تالراسكاوخلأ.اضرمرالقومنتهـ)ن

محهمأهوقهل.منهموراهيوقىوأسقوروطرانطلىق،.(كلمحالآفىوهوأنه

الشل.رشامدالأبحلكدمم!لاله!لوافإ3سمه.اميلاله

فىمراضععم!فىلا!كرنالواحد!نضaأAضاف!فه!مفلضاهدأما

معالة.Vالآخررغسكانائغلافىلألهواصةصالا

و)نأورضالمفارلى،لناصؤكافىافاالمسعفىمصحفاصلا!هلضاهدوأما

الحكم)1.(.هلا!رفعطن!دلهولمالناعزفاصقدأورضلمحل

فلنا2.(كلعغاثمااومومعكموللىكقولهيعلمهحممالمسهع!وافإ3

هلاموارشمممالنصارىفلولفملرشلأرا.الأعهلكلوأهرجمعفى!ماولفاطكوا

مم.مميؤمنوالتنص*يسييعرنى)نماثهاللاف!دنإنلألمحهلعنالفصل

أكدكمفوضمراضدهوكوقعراور!مؤإلههمعلىعدراالملاعئ!ؤلنضمؤاذ

وهر!يسهعلأ.منهمالا"!فلاتإلىيعدفلموكبولاجويع*والاطوافلهلا.عله

جدعهسل!نهم،عانؤو!سلمؤالفهر!عدأعدارخماولهوأصلمؤحه*طه

وجههفىودفلظم.لوؤحتىالهوان!انوردضعحطم.حثىلطمأسهرألم

اهلألةخرادؤال!قهاوسل.ظنسغؤماءواعنقاهم.الههؤأرافلمئوالتؤالتهام

محوية.شسسةعثر(ا!ا!عملأ4،له

U)!لسور.لحلادا

(.)aوعة)صمالأعللىW .!!نطلا،

مالممىJ-are-4طىكلر!iملا8)سحالمنسى!ىفرصيىلر!مكمكن)51(

يى086شلأركدصونل!لفللون!رأمصوم!فىسعرنلهحرنحهيلسح

لصهـ.حدمن+،)52(ص

-TAI-
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،لحموثمةفصرح(لركننى-"ْكيضإلهىإلهىجذعهعلىفصرخ".لا)3ْو

علهفأمحولر!حهسهممرفىحنىالنزاعفرسفىظولم.ولاكنىلاكنفدي

وكصمق.فدفنحسد.!رلى)ه.(أحدهمومألأصحالهالفرىمنوكفرق.أحبايه

فكهفيكالهالماقهاالعانلكأنفمعرلعصركوطاوالكنن!.(.،للحدعاله

جعلا!ولهجعلقدالنمارىكتاليالفصلمداطصيولملوله.طصقها

علىالرضافتبلالد!انتشهكهفعئرا!نىأ!كهوراإلىدرى.ل!الصافهعلى

للدفياول.التدمملأالصعهلأ-نلمالتهامة*.(فىيالزعامالهشهدوندكسرعخل

هلاالدرر(.،لصيكشهكل!هنولم.المسهحيرلمنهمنيغعرفكعف.الذصمة

الزصان،كرعلىضحكةلم!روا.لعقولهمواصتنافارهوانا.!دكنهماسنهزاءالغصل

أصارضاوكن!.يلاملامضرنناال!ىللهنالحمد.الأثهانأريالييبىوسبة

راللام.الصلاأأضلعلطمحمدفى.(نخا.والظلامالضلال

شصاروا.والصليالق!لفىدعواممفىالنصارىكدليعلىالأ!لةومن

الفاسقالئ!ر!رالعهلفغالألأ!سمادالمسهح!ؤ)سألصتال.)!هلهفى

ص!ئفىلمسهال!،ص،لمسندكرماع!لصرعىيشسعاثطعطافىالمرلد)53،

فى،!ميلرد:طموى!راحمحروكلت.صحلدولآحرعدمكير!صلأ!حمل

يىطملالاللا!أمحغه...سثصد*كطه،هكلامالامهر.ررل!لطرء،!رحه

طاكهلددىادصفلن،لاولا!منعغللا!ركمرأصطهاع*شثدىكى!رشح

*أالوم.

factلأ.صسالهال!رصئلئط!.

يلحكهاعأحدورصكهلألمكل!صعرتوند!ودلأشولالمم!،كلة)55(

!وسشؤووصا*ركروتد43115ومرلى.هلم23ولو!57لم27سلزم!!مةوأضهاء

!المتركلسدأ!عاو!رككىْ 91193...U

56(cشى-I IIi ,,,.i erlvTvj, IIII* !sr -,!1 /i YV.

لىدرعلامحنUط13-16لمسط.يلح،صدوممع!ررمحلاتدمىا!موظل!-5دكرد)57(

أسا!مكلوkefulp--3-,!لالنص)ضفصفى!زطنالمردلظمة
2.اله،صع!ر(حياصال!للماروع!ركرصاشوفىمىعلى

له

!مة.شس!ة)محه)56(عة

_TAT-
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يطئفيأتاملأ.اللامعلط!وناكى6(الى()ْممود!آلألأ!رفلاآلأكطلي

أ،ملحةالأرفىيطنفى!اتملانسكاينوكطالكله!.وكلاثأ،1لحةالحوت

ل!!هملاخلافلأنهلالمحهل.تلة،حماعوغل!كليرنلكلول.ودلات

ولف!نننلكيو!من"صوللم!بمعة!وآمنالل!!ساعةفىصليالمصلودي

مننمنميوعدنلمينلىطة-لأصسيمدؤ؟لمكلهالسبتدوآو،طآالست

لمنجنهكنلككاند)ناكرأ.لأحد!وآقام؟كرأعنوشهم.لأ!1تامقال

6(.اواصالمحةأروا!ذ!لعبنروآصرىلأرضيطنكأمم

الخلللحصولوالصلي.ا!مكليدعوىالثقةلرتكللككلا!)فا

...وقلتو!رالكلي

JJAالأ!تها!ح)محمهمفىر-عسواحهثمومط

لأعووجمملةفىو!هم!لفمنهورإلأثنى!ؤ

،لادكلصامؤاد،!ممس!ؤمحيكلاليؤجمطوا

والأسل)62(يالأنوركللمؤصالهصامحة،للاونلرلؤ

*وصelab.ضهلىورئهالوعزيئىلهلعط

ال!عدعسوىلا!دطههالمظر-لممركمواملا

وعتوعرهفىفراهمواصويملاهكللسر"لرم

ظىصكى.رلىرررم!لمطئول!سئ!كهلأس!ميد)حم!دسلىور)06،

ومو3"3لها2عحه!كأ*لإىولاوسلةطليوئص!ورطله!دثل

4-4law,1/92 I U4له.

بهرمدحا)16،9(ولسنيوعلكا-.ا(12لأحدلهصهاح!همركرص")61(

سعالفاآ!ل!ل

!ز.طكصكطعهحولارص.ذليؤ!دت)و!نلكلألاجلركرعد)62(

صعصكلوالكل2ول15/27صنىسرمأسوأخر!نهعنرح!الصشصهرعمو

ار9.18لرحارلر،27/3823/32
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افلال+6(فىيلاامحلههصالتألههمفىلأجلالملهيعيوا

,t7vلممرىهلا!واالألهامالع!وامو ;Itkعير

يعلال*Aسلمحىالكارهمفىالعطنرينفد

والأهول)،6(ال!ارد"لولهملعدهوالدرارييلمن

،6والألكاكالكل!للأداموارمحمهمفىفدإهمواايهلولا

6(والألع!الدوالننران،لطرلامثيأئمكالي!يدلهملولوا

نهرطوسالفزومالهوعرهاالجحعمكلرماسلم

مق!bنوألمثكفىله-هواماثرممن،وسهم

كو!jwرفى!د.!هعلمول!بررلي

ولادسلالقثلو!هال!لىعه4امعاي!لعاليإلا

س!كضتضددؤالص.lلططكرعهالىصالميون!راحدلص!يالن!)63(

روط!دىرضه!.ريىايرو!لاصثها.ننهنط!طنيىكلطالم!سضطلندحكما

رد،آ!املامطلصمرعهلأرعهاسدثكلطىالهفيمروش!مةصهالة

الملىطالخلاسئدملاكىوندشه.الملىو!يلحررصوريبملىسرليور21

طىنطظنحتتهنصروطهحهاصلطمرمل!مثتنررع!ؤعلىشلأاولرحد

!ي1-6.حمهلع!سلنلىلطولمععه،ليJلاصرلأصاطسريغص!صه

!1341.7/السررلرصثرا".،أوطا

ooلأل!يع!رمسطلملورليلرلىرزjvvسه.صي،عرر!أ!كللصيير

أولشفىلأههديسهكلازللهOندلدىاد-!رملاىالنماءكممةصح!كرر!

.حر؟3/22روعةدلييلأولى...ص،دثنةسلاصالمنى

4يوصصص!طكمىلرحمدوويللص!حيلله!مكلالأدهروصافىوز)65(

.IvrLعلأيد".!أليرلهـؤل

مر!ور*مدضللاكلتش7)كلفىيركل!عر*.صصيحطالصي)66(

!رر"فىلي!ولى122طهرممماعلهكدطهاحملرالميرنل+لهـنرارص!

هلا.سيأولا!
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!!8(صيبهميىغدح!م!3كيثم!ص!.!مم

ا!!اifr-,-iحمرء+الهيجحرجم!بهم!-*مصي

حمرجمم3.،ثمييرلمهي!ي!م*ثحه!ممصي

3!بهع!ماس!يهمحى3س،ثمي+كهى
سابمالىا،اساعميبمم+rا3كا"3*ممي

!ىمس!ثيس!ك!بهىء!ي!لا+ثيثههم

-ثىبهى؟!-ععر-3-مممبر*كم
ا-!ممه!ا!م!حيمم!عبمصءلى--سم

بهسشءحم!هميحهييملابهي9ثممحمر-كبم

*اجصرك!م3مممث!م++!ملمهبمحم!!!هى،

-*!مسكلسولسع!مم!اكم!يمممضثهيي

!هىثيممم+!مهىبم!!ثهم+حم!-مصي

ل!يءب!هثي-،ثمصىحم!بهم!-6-ممهي

-لىeجهياكا+!ىيم-ث!ع3ك!ك!جمى

+-ممش3+بهي!ى3ثيبهجمفي
3*اثهمىعىلمهم!-!ثمعيثهلاصها

يهصكعكي3!حخجممهم!!ثبمله!ثخ
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دئعلطالصوال!ئفوسهمالدتلأئهمليهوعئركمهلا

وعرهاالجحهممنال!عاهميوهموهملؤلنعحممافا

لالميثعهىلكموليرككمليالرثاترعنالدهرتحمدوناو

فكرماالطيرعل!لمنمحفاد!لالهادهثدىدفسىكا!ي

ر!هاعط،عن*تدعوفثهاللىىمولاهامصاليدلبعدت

نصرمافىجمعهمقزل!ملاند"سر3جهلاارسوااهموا

ككرماالصميخليلاللوااوعثفهلعهومَجَوْاعمطكد

وعر!هاالهولثةمن!يثلؤوالهمالقاللضالألهلعن

كلهاالمفالةفىاUمفهالاوكلهمالطيوفمةمنوكد&

لعسالهمماركلتأرارمموركلتالس!هلفدلوايمسحفا

ثايرراأكفرالنصارىسرثطشمتماطفة%كرهامتوايةأعلةومنارر6(

النمرائوثينوالصلاالهمالتىيالأمانةكفرفهلهاومنكلها.والنعراتوالاكعل

جحلة.

ا"هووأ3.حواءفىالررحرنافعالعالمخال!الأزلىالألهاننسألهملةهـلاسرالى

!اطل8أمفلكأحى.منكلمكص!رسهعم!لدناثرحىفز

وظملحمنوجسماهررعلاحلالواحدالأزلىالألههلالمالأ!الىالس!

لأحاآ.خالقهوإ؟فلكعن،كندسكزأووظنروشعر

هلالعالمرسلأراوروؤيراممإلهالأزلىالغالق!ربمحننسألهماللا!ثالالسا

*سهر*!زنوفاموسلئق!وعو!رالي.!طعامالىنتقر

(OAص!و،)ره!.فى

28--
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I?امريركير!منىوفرع IJ

A Jul'مللإلهملاانلمجماurفيثاركهلالثأرلانلأز!ةنىمحهن

ولاك.للاشمنواحدأ!للمأو.يلأملرههةفىو!ساللا!ت

ارشنل،!أو!هر*عيهحوزهللرد!هلا)نعالظلسالاسما

2.لاأمسلهي!

أصللاطهولرفىالمس!حكرلىسلأعل!منهعاا3نسألهماسم!لىسسى

-7.ياطلأم

آ33كاءلاآخرا!االلهءحلونه*ىطماكىالألماسطلاسبي

لاأأآيمرنولهمللهم(ملوهاروفىسصلل!اهعموفئ

وأتحاسرعداميملوهفا.زللماالسلاآعلعآ3صنسألهميي"،اسم!ل

لأأ"وألك

لا3أآالخيصلمحهلالبلرىكلسفملنألهماس!!كصي

آ!خلاصعلى،لن!ئر!وصف!حلأ!البارىكلاملنسألهمالطثه8اس!ل

لا8آأ4واككهل،سلهالمسهحكلرونونوته

!حالىأاللهo%pAعلىالل!الأرل!ووئنالرانبا.أسملةعززر

حهاثهشرفىال!صارىنز!رأالنسرا!.وكلننماوكووالأم!ل!أطلوا.حق

ى.!سع)ْ!سسأعكىصtزلهـرأسلاظةةللالآأم

9(%cمو!لأ.!لأش)!ير،صلة

راللتلم!رى.كرم!عدلفدمر!لامر!صلأز!.ر!هلكلمرلأول*107(

,!Ay rArj?للآص.طشلممةش
woسلم-!و!ثر!لىسحيرهىالنكرفىلسفيالمشهالأ!رمنصتفنط!

سطو!قىكلكنعههكلدلم!ردالمفكررلملوتدن!.ترل-ويت!هداللركمن

لركلطلحيوك!وسمهاسكاحملال!*!معىنم!ه!شالحملا!نلكعى

aصزضر؟uاهحزهللا4سلأعحعمركيكطور!ثعلالضيثركوكط-
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-ا+

ءكي!مي!بخ-لمعمعىامميا!حبمحيعبهد3بهحمىلا..جي

+.!*س!بم،3ءممي!!جوو!عم!يء+س!*ثهم

ع!،؟بر!بي-مميجم!يبم!بهم!-مم!بهحمج!ىبر"!بر3ولحم!

جلااجمبمبملم3بمبههى+ول+-!يثىثههـ-،Aءلمصhكا

r"عيسجىم+ار3سم*ج!م-ول،!بهي!اكى3ممم3بهلأبم

ء!،صعس!برل!6به!6حم!د!بميهيمم!م!ءمميعمIu.Aس
يم*،!fلء3ثهرس!كا!ر!!!مل!هملىجمح!3-...ل!هم

صهي!-!م"3!1."دابمححمى8يهمل!يعًبمعهلأ*-.!ي

بمجم!،3جممبه!"سل!-3!مي-3ليبهى.،!،!جمى!
-3؟ا!يبهمجصي6حملأثمء3!م)بههـ؟-عى5ا*8!كاحمىكاسس

،ص!بهكى+ش!-بر3ع-+كاحمهـكاولجى+)+كا3"*بربم
جهمجلاس!حميبرحمهـ3ممىبرجم-+كصيبر3كلسا.حمم!جمس3

(XA)ا-عبر+!ما++ولءع+!علاًىرمم!.؟بم-"عيول،صء3

عبا3مم!ه!بر*ءءمميبربههم-كالبم.يم

orض"،-كا!مع+مميس3ممى7!-!3؟*سممع!ج!ع!

--!عمعليكابرمم03؟!بر!عياميحميكا7-برحه!سو

بركا!7مم!به!مأحص+!حمه!جأثيصي-!!نخ3،اسبمهلا3،

م+يم!كما!ثبمأجميح+"("ا3ا+بهلألس-ء!مأ+بم

لهإ(ءم!.

!هممم!بهلابم!أا،.+كعبميصا!ا!إ!الميما*ك!ام8ء-امممبابهى

سءش3+!لمبربهه!8ممثربربمح.م،كااحملاسبم!؟به!6أ!3

بر+ثسبر!برلاحموكهيابر!6بمبر*بميحىا+!-بخ!براممبمأ6

373يرحمم!3كر++لاصبهيلعت+!.لهى+ا؟

شيهماء3به!هى.!ى

مًكيم!اءايه!كأ!مكااكاص+جي!ا+اكملام،ا+امرر.-ع6+

3lللاب!ا1 3rك"+ابمأ7ممم-ااكايه!م.!م!!سربما.+)؟ا-

بمأبمح،مميم!لمهيم+ابرء3إلا-؟ا-بما++سا.بر،بم3ا؟
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!
لم)نى7(رإلهكم()هإلهىإلىذاب)إنىكوحناإبخلوفى()"7(،الحقالواحد
كة.العبؤأدلةفىلندمممانلككبرإلىأرسلنى(سمنسنثةيلسنهدقأعمل

)انر!لهفى!ولىونالثله،!ولأ!نر!ر،لاالايهماؤمزالهروفى

كلمنهالذىلابمر،احدفعنيهنا3فإكئعر8وأر!ي-الهةالوحؤفىكان

.خأ(له!

،ال!ني...اس!لىثي

إذ.الروربةمنالميحاخرجواذكزالمقدمالأزلىالالهعنالجسيةنفواإن

رانث!ا!لويخنلايفارقجمالمبحلأقخانشهإلىفاتخهمنكهدالأبخهل

افرراةففى.والنبراترلإبخيلاقوراةكدثتهمالجسمطالنقالصكلد.الهارىوصفوا

نحتالبحارف!رلاأشلالأرفىولافىنوقالسواتفىمماي!الالنمبهونى

صافع"نتالبيئالمزمررفىوفال.!)ْوالهوامالعنراتمنثدلي)97"ممارلاش

.(M)<إمرالبل!افدوسلانظرلكالعجلب

91.الم8ورتا17الم9ض)73(

الهلاسوملى....لآليأ!ارتلىالس!اهنحرعتررفعملاكر3)ككلم!رحافىوز،،7(

.3لماأرعلنه(7ولىالم!حوصوصككثثىطهاك!ك!رنردانلأت

!هىوأعمأ!الىأمحد!ىلهم!ولىيمردىيى)انيىنلىللحفىكلحاكأوز)75(

.27لم0.02.،ويهكم

.rillعلطرأنسمأرطنىللىىملطةيصلل!!حدىلهم)ن!ورحاكأرز)76(

لح!.روورئطفربص)77(

(VA)اىلأولى!رس!فىوزurnعلىاول!.فىى!سر.الهةسا!سيوعدولاالأنه

لأضهاءسهعتالدىالآ!راحديهنمنمحبرود.ولر،"محوودلمهـجد-يةدهكا8لأرفى

)الث(.لأعلوفىك!و!ة.عن)كأْ)97(وكلمة

حرفتدول!لهاثمدسالكدنهرتنىلهضزحم!حعنملف!عابص!لى6مفلم)08(

لصتةانخفى

.91لم72وح!(الحجبالمايعإصراللإلهاللهار!)سركالعشانلأىالزمررنىابص81()

http://www.al-maktabeh.com



lعd!ال!لث.لاس..

الفولدركوافنكمحنيارىقدصافإن.والن!رالياللطمإلىافتقازفى

المارىعلى!روهادانلأمورلهدالمسحسلالسةنهدوالابحهل.الم!حوووي!ة

ىأحمد()2ولا!رأ.رلإيثرلي3لا!نىأاللهالإلمحهلففىوالمزامهر.يلابحهلكفروا

ه!فلصوادالأمورهد.ا!مفتقرالارىأنزعمفمئ.ثاؤمزمورفىومئله

عق.ضر

...ابعالاالىاسايي

وانقواوداكلان!هروا!دأ!زللم!لرافإن.ض!كالأزلهةفىمعهكلاهل

معهكانلقالوا!)ن.الأطنةنصفيلقدملما.النمر!ةث!نوفارقوا.الحنفهةالملة

آخرهايىأولهاشفال!راة.والن!واتوالأكهل8الوراكد!تهمأخرىاممةأزلهفى

فىهوإلهاللهلن)واعلمواضا.محضيهمطيىو*.دعالىاللهكنوحهدمصرحة

ضمأ+ى4لهولسأصنلالأرنىوفىفريالماء

ولا!صمراوأموا!وأدفهـكمفلولكمكلمنفأحعؤواحدرينا)اللهو!ا

الهعاتألىصلأككأورسك،طك)رو!اكور()"!الهركمناللهأخرى-ية

ولسسوحدىالله؟يارلاكرحمه)ولعلطولاحنئفافنلهدعلأىاللهضر

اولففاللوصا،،أولما)كامململا!يفىللمسحرحلونال،نجرى(ك!

1811.!ر،أص!لم"للهورحالىدد)82(

لىدروكدلك92لم32وا!ثهأتص.؟،الهولىمرلآد."ئ!و)مكههغلوز)83(

01493.صرر،ل!ى(مملصلأرط!وطىيردصورفىلالهمر)ثرلى!

IACوصكلهككلشالهك!ر!خحيوحد.ر،يه!الر-مرل!ل)اصعهظفىدد

لر7لأفىحرلكل!.هىالأم!ةصأحرىكهةلد!رو...تردكصوشفكص
.\416-،!افوريهالهكم

*h)Iءصر،.....عدثؤ...)نعلؤلمعس!ور!افىمص

!حهكلوحع!كلر"لى!كلملر!كلكالنص"محودفر&)فىالاهم!ةفىوز)86(

عر!!!يرطىوته!د...كلرثلمأ!ؤولمدليفلاللمي!كطلل!ى

لهـىلمأولأكثلهعدلكؤكلككلاشه.لل.و!ؤلهوسلىعدصكرسضر
.3؟/6،01كوت،.-،حى!لزثسر-أعصأ!-عصع
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كلصالهك!رليأحيواحدالرب!ا)مركهلاسعكلهمالأنبهاءمنالردا،

نولك(لاول.كلومننك

شى!وكهعلىلدحلأياصيفىلفم!وقدالأنهاء.نواسجصعمداوعلى

كرى(ررميويىلآخر4أ"ياالأولالله".داالنراتفىولال.فلكشكثبر

تللمسكمرحوشالمللى،سلرمنوخرجكفرفهزاللهمعأنزعمنمن

السعف.أرالأملامسويمنه

الطايمم...لىالس!،ص

إرالأمان!أكطلرانلكعنلزمؤف!ن.*مليونهر-الأله-ينليهل

العهدخرقالصهـيعلى*ا.سمرتأكاصالساثسةالساعةصلاةفى!رروفي

علهههـمهلصىّحىولتيالمل!علىسر،منوخلصناضاكانا!االمكردي

!زراواىده!كلهماسرتالنى،لمسامهراللهكا!ألكلمردكالموتأحههناند

"فىلأولالفرفىكن!د!رر،إفىوالمزامص.والأبحل8النرراكدينهماللهعلىذلك

فىوحنوثرنرعود!وأفر9"والنمارثم()6ْوالطناالحايرفأهلكالطونانأترلالله

الغالي.الفاهرهويليقهرولمحانهينليولمواح!ه)19(.صاعة

أطهمررىهطولورودرصسممههاصو!دال!مصةهد"كزصقيفي8(الأ

لر!"سرل!لاصعسلوما،صأل!يم!حظإ*لكل.يولهيوعطالأطهحط

.،92لم28ا2ؤحد..س،ر!الها

.6لم44ضىا!و!لآصرلىيلأل!)"أضلىال!صلع!(

4UWوهدوسهمونلكمطرلةعكونع!لماو!هلزدلحرضمحن!صليكنلم)98(

لأ؟لريضلاطديالموطنرمداهتعى.لالمىلمىمنظعهؤالكل!هد.عهمرفيم

فىرفيكهعلىمللرلكعنوحهد!مرلم!فلرالحوكورالاطلل!صعرع

لأناء.كأدىصدJAYماوطال!طلنمش

ورأ)طافىللااعدعرس!و-و!رأ،1224لم7ص.لكو!نال!لوفلا.رعس9()0

صدلنث!س!رو!نصلل!نالرلك!للون6،مموررصلاهـاطه!رسلاتلى

ر!رصمةصكههطلأت!.ولطترمهو(!د)ثدصكثهفرعوفىافىاكورذكرت)19(

ور-صحىسرطكلم!ردكليلرلىوسهعح!.Uةوصرلاصكسرصكد
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يدىعلمالدىالافاسئللاعزفىالله44'الاعئرالايعالمزمرررفى

فاصاالد!نحل.!والر*فىعضدنى.سالنطقوسشلفراعىوشددالفتال

رأساللنولي()29،عسرنى!أطوهموطنالنراىمثلأعد!ىسرصعلن

ا!ى....اس!لهـعه

وا,كللاطألهزع!رافإنأ!اطلأمأصحالمسهلgمنالا!هل!ضشهما

ونبو!هالمحيحرح!!رفواوصدقحىلإ!و!شلضمنهما)ن!الواك)ن.ثالمس!ح

الهىالىفامي"نىCpفىق!افىوالمرسلني.الأنمهاءمن!نيزأسرأورمالته

أتالنصارىلش،لاخلافكش()"9(تتم)الهنعهحكراوفعادالهكم(+9(

لمانسحدونحنلالعلمون.لمادسحدونأ.شموقال9(.ودعبددوصليكعمد).9(

9(.نململا

أحماوولال!لي(ثد9،،دىسه!د؟ديفهح!،!ورالكاليفىو!ل

ا!ورصالثهونولهمحو!تههأبةشتوتد9(.!فىضاتا،تدالناستالالأرملةالن

حيونر!صكتوفلىنرعللاه!و.و!نالممسالر-ن!فعاصليل...نى=

i.2"711مح!رل!(-jلاjاصمص!لم!ر.ئ3ورا،عللدىرعرحمى

التد*ىال!سمالهط...صىصؤهروصلرس!رهو،شت)9المر!رفىفي)29(

اع!ر!معسنلكل....رشكعلاعكلرىلىوكل.سكلمننوىلمرعىفنس

سطتصوطى.سنطودتلن!.نلاسكلر!هم.اعهمولارعصنالركهم

لأصلرطئصول!.كلأ!لرن!ل!نالصم...طنمدشصصللقث!فؤ
.03-18144(..دممرلطك!ي.دسمعمدشكمدر.لدرحمم

.wil.صع!رصا)39(

2*2.لمه27سعص)49(

.ا.لم؟,}ifو16،اهلم3حيراى701<

e،1!5164شزصع)69( rn I j)%.

لأد.للمuمحدلنامالطصر3.لث!الملحصرديلأعر"ك!طا"كرروحا!ؤ*9(

3022(ال!وشمرسلاص rvs.

.03أ""مممحؤ)89(

ا!"آندناللنللهرمدواصفدعي)،صدلأرطةلنيي3-المحلالرظأكر)99(

لأ.617سص،اللهول!كل!كل

-292

http://www.al-maktabeh.com



!
كننىص!!ت.

...اسبحاس!لىثمم
فك2لا"مرفونهالوالفى؟كرهمكقلمفعمنرالمرطونالأنبهاءكانمل

ركلملا!رفونكلوا)ر،الص!حلمكفرالأنبهاءعلىشهدوافقدلا!رفؤنالوا

ركهم3وهومحارفنكانوافالوالافى.سرفنهدونكر!دلا!صحالدىوخالفهم

للالح!و!وواالقههلهلامنش!ا!ايى)ذرنرالهبمجمعمهمكلىكهموخالقهم

نمسخىالحناشممونتال.و!رسالةالبيو،كةطفطأ!خاطزكانوإرأنرايمنى

يلأ!دىاللهمنحاءكمالمسيحاداعلمراإصرالهل)كاينىا"الواريبئ-َ

كامنادكوفىالمسي)إنمزامهزفىيغرلوهرلداؤرياككونوكعفا(()؟ْرالتو

المعمملأىنولفدآوندا(.المفدس،)2ْ!تخاععاثقملكىنياللهمغ!كدأ

ر+.1(.وحافد!عي

...ل!مهسطيي

لا؟"واصنرعأع!دهل

-ولا!دن!ودهاعثرفوادان4p11*11*الثىالكسكلحهمكشلم!لو!ف!ن

والتلالننلكنفىالمودةلأفىالمسيحقنلإلىحاحXفلايمنهلفلك-شيم

هرية.ص!كفى

!ط"صلصلةس)001(
10)uملل*!دلأمنالههر!صفىعرس!لأصكط!ود)الملرطيمطلىوز!

4to- Aصاسحيهاكررمىxو!رلتص!ررسهسىك!فهمرشلاى،..

سركل.وملاا38لم*،ا0

.2()Iصلر-عم!.طكىرلهةطىلأ"يىكل!ن!تس!.ولنلر!المالرسئلؤ

رفييرمفى-صك
(r!?)ناللالصاطصرصسه.روصالهسدلىلأرم!يىلطرشكوععلم)عه

كادطكلمكلاعرلآد.سلهركلهـمناحمدين.ضولتصكيسد"صحطج

.ا13-هالم!ىلمأصحوعدصلككل

هية.علىكللاثمص!فىلصفىلم01،)،
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المكلمم...أس!لعم9

كلموا.)ذطحهلوصفؤنإن؟لاأميالنشلالجهلالارىيرع!هل

كلعلمهصالمهباتمحالم،"كمنهدالمنزلةاللهكدولوساروالأبحيلالنرراا

V*!اخر*..1(.الللهـدوهوملممنسامل

منيهكهتغونمادركوال!دو!ةيالفيالحهلحالهمنلاسلحنالوافإن

ولاساعثهاءيومهاالأعرلىفقاليومهاوعن!ام!صس!لا؟المس!حر!صة

فلك.منمحو!قموقدا"وحمد.(فىْاللهإلالا!عر!ا

العاللا...العملاليي

فلا؟لا"المس!حفتل!ونوفرقهأ!مخلاصعلى!ت!رال!ارىكانهل

حوزؤ؟(الندو*ْإلىنسبؤ!)فى،كعالى!لهيىالزلنس!نهمكنروالاكفدرنالرا

وفلكوال!قمح.يالنحسينالقولطىحاروفلك.المحعلىالحهفالىونسهؤ

اللهفرحمه.فنمهمنأشف!الشا!يالنح!.يهأمرماخالفلماآث!إنيقولوفيأفم

ضهوقضاء3yفداءأعدثهمندهماظصفكانالمسهحياينهوفد!يهولطف

وعد-النهةئالنؤأملهفىىعزصيدلاوأمنرفاضهعنعرفافضرب

للوشى.الئرالىلمهلامثما!ول.وسرت.الثرمنلتاولهخةعلى

آ3كك*ىالمسطموتمحنيدلاوماتكله.ساحلاؤلاسطعامعثكد

العلأمترلاقكهقجحلهارالمسعحأمارألضرفونلك.المسيحموتلرلانوقحه

لانان!.ولمواشلمسانع.ولمفصر\(-ولكأصز

هورل!أكتضطناىا(ولالي!ْاسرحعانهفرلرفىالسنملهمنالوبرالي

.ر43؟.لملكحرشصبة)501(

لإ!لوكولا!كةيدمطكمللاال!اماوطكلرانلك)ويطمرلهيلىو،601(

.111،صو!سا

ه!رمأ.)د!ؤمه!طفى)701(

ص!ور".!ن)كرمأكلحة01،له

ال!مكلى-صدضسلي!يو!يلأدبلكثدإصدممدةمكل!طلت)901(
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نه.اللهعبنال!الىالمهحوعارخل.لهلاذنبكمئواي!بننههمن

وهرلأثاء.س!لحةاصدراكموأ!الفضاء.هداصاخبرونالهم!قاللم

الانكغافصآ3فرلهفال!ىنلنا.نعمقالوانإذا.مافوتسثلالقاضى،لىأن

خله.ا!فلاطقيالأر!خات)111(11(ووعاله)ْالم!ح!وآتضاوكونا!ل

وهرأياالنهرلافىالخلر،ومرالممصعةموتعلهوعيآدمإفيقالوافإن

جسه.منفصارالمرتفلكعصتضاءالمس!حموتنب!ءالمتىأعظم

أطهمانأ3موتخسمنللس!حمرتلوكانلألهثاطلىهدا..،خمقول

محنثدلألسالطتفموت.أعالارْثدلأعنفىمخلدأوكانالصثةمرتالله

فارفاالمعنىصافحاصصاوارالمهحننلطلدعركمطلترإذالطهةصت

!عهث.صكنعالىالفللهةالرديعن

منكدعرفىالنتولدمنأرلىالع!لْههرلدا!نسلهم...وقلنا

المسح.ومرثتهولدشالفداءفىأو!لىآمصُلْينولد،)112(الأحكام

كز.الورلفداء!لحفلماللهاينهرالمسيحقالوافإن

وأفضلوالكرأولى)113(.اللهكرهوالنوراةفىمحدكمإسرأبلأليسقلنا

المس!ح.س!إلىعلاليفىالناس*عولم.يهفدا.زر.أي!كد

ا،اللهررافيهوطثفةوفدالأزلى.اللههوصدكمالم!ح...نقرللم

اهلص.د!يىسهححعيىلع!دةكبرصيلسطعلىآ3سرت!عرد!مل-

.221وطه+اليفر+ي.ملىكا!!اللهث!عحتالفركلولكئ

.الور:سلرنةومىر()ووعىعل

!سنصمط!حه!سي.شور!لر3صله!ةالىهـمامحدالمصفىدذ)112(

.!2الم4انهر"بعكل!أورسئ

ولرلا".رفنظمملدفىرنلك(1)12

2214.سلهكر،لى)يرسلرهـعىور)113(

(j0It,&حمضكدلأصبلالأ)دعدهةد!د!نللحدسلاعديللمصييصبىاله!ؤ

--.!يطاضس!لىطلب
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،نف!.حوفىالدىواللهعاى.يد،عناكهأونف!هاللهيتثلانسمفكبف

قاللاخيلا.فكرن.والفثيلالفلألفبتحد

وكوع!.عليفغنىالعبدُفقلفثأمرعبد.رحلاأصأنأرأتم...نغول3

علههفطفصضاله،نىوشمرخدشهوراحععفو!تهمنوأضف!الحدُنخاف

ففسهصضتلنفهأ،الىفداركهلا،فقالاينها!النفتلمورحمهمولا.).91(

عاقلاأوحكهاكحدرلهكنثمعد..

ثيولكئم!الؤوطل!لؤاوماركنافولصثميم...السثمنفول3

محممفىلأفههاءجمعوكللكينهو*.وضهد!صحمدممسنروفدا(لههلاا

والنهىوفصر!ه،1!"الاعهث-افاالعهد!مومأخو؟ا(.كو**اضاهدرن

ترلهلعالىاللهصأجروتد.كئهاثثهمايوىمحنلا!نطينإنهاملبعلطمطلى

م!رلأ.شططة)سلا،كلة)115(

.iأ؟57حدور.ص0)16

)حسهرلركرلا3رندصطاصالح!لاسووفىلهـلرمكيدللىيص!ر)117(

لاعلااصعلاعيوكللكهصرلألأسلةلناصضالأ!لأعهنةلىساررعئ

عا4مسلدلهكل!لهرر-عا4.صلأط!رلم!فىرلأرممملاص!صرىهـنلىسط

لإرو3)سفىص!ربم!لأبىرء.!للىصلىعسدط!كؤكلل!عةلخير

عهلىيممأ!ص،طسلأ!ر!رمدصعو!دمم!.س!لدعtكثكلؤل!

يىلمدعا")!ثاز!ىريصرللىعرراركللك!ور"رلاع!افىعسديى)!لكل

-!ه.هرر"وbAلا*آى

مر-!رحرممهلهدمر!دس!كتالالأعرى.هلا!ى!ر*ار!على!دملل)118،

لطكلصلرمم!ؤوكللكو!عكللهسلىسدشصرنؤ!زدلإ"اسرمط!ع

ضدطرمهالدلا!رلىلإكلفى!دلمله+,w%3وكللاصسد.للحشيللرلدعلي

كأصلا!عك!بيىص!له)مملى)د،سدللأت!الثطه!وانندالملرهلط.ضركل

موعدفعممرواطمكلكللم*و!مس!طن،سكلمسوررططر!و!كلألم

i.8صر*لهـ"ورط!ه!ر"سكلكهمؤكل*!لأ

ت!فىهمهدعدوي!لىولارصلأل!وركضسء،شطث!عدلارحم!هورلعر!

لاسه"ولمصرمهدل!زنر!لمحصصولتحتلمدلاولعمر4.*!م!نسرلتسسد

دورثمه.لآلأطهكرتحميةسرر!صعي)ر،ى
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-علبهمالأن!عاءنبواتلكلثكديب!كد!هففىا(اك!اوماسالؤ)Jماتثلؤ

ظلمع!سمحنفداءنبهقلأنزعشموندمنهمفرفهفمئع!سى-اللام

المس!حاللهيفنلافىوحوزعهنانفوسكمنسخمفكهدكحكمةلاطهىوحهف

ك!ا!رلد.علىلاكرزوالراروحهغاظلما؟لكمحلراولمآ3صظاءكهوشكل

-العهد.لاب!زعلى

.لوصنهاولموأثمفدىللىىلنككرو3لم...ليمت!لم

فهوالمحويطحق!سانمئحق)نسدحرًمرإ!هننلأْ:الأولالوعه

Tمه.صهرمنصالهمنحقيهعندكم

toالفماءوفىالسمصالنحقخلاعىاىالماثرفلكنى:هكل

ألافضسةالعلاليفىآعوأيعهمالديصناءثالم!ح

علىOwمحرJ;644o-4الندأءنكلاا"،2آ)ْعا

الأملحفضلاصالعلاحكهول!س.لعبا!هلأع!رعلاالله

فلك.صمندرءولهالسنشمنألافاجمد.الله!لاسأن

دلى!!راسمعهمهولدفماتدكعالىاللهأنكور!كمممنروشم!ثم

ولميعنوأمحرعلههلد*أزكىعيدهولدلهم.أنكانقنالىتالوا3فإضم"131"

و*عرءمر*ىحمزلر،وكلرطلكلورمفوال!وطمسمهعرسدلرىعكل

لكلرنفملاسس!علرلإء!د3صط!"!ؤلحشسء!لاءلى"،سول!رنر

ب!ولرطيهلظلللسنلرلو

!ن4سهم!دش!رررممصصرالكلرطرسعوصلصوطوع!صد!وسفو!

لر-13.سدوما

.%)7ماهحمؤدص-()911

1!(،rطئطكمهومى!دللوعومى"طتعلىسد.مهعرص!عل!سا!طع

م!د.ص!صسم!لل!هرر!سع!ع!ز
وثصللا3لىكدالاسلأصشر*ولد،"!3كأور3محه!رلملاطممرمرر"()131

!لر!للا!ىلرسف!عي.وصهسكلسكظ!للهمحص!علتلآدمى!!"

ككومأ!مهه!روسمرلةعرحاصريط3لىلظ،ترس.ظمياءككلاىكهكل
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الحالمصر!كع!ذيحها،رأسعلىكدرلحلمالتمأعرز)نهدقرلرنأم-المغ-

عزمفلغولد.زحفي!لرامبمالىلغدمالله"نابرراةفىرولموقد.المهحفتنة

زلككان!)ذالحبد..رحمةالولدوفدى)22!(يهما.لطفوللىاللهأعرامتالعلى

ولد..حقنى!لرا!مأمرولسانفهحقفىالمس!حأصتدفلعلهحكمهج!لزأفى

محرمصحلماعرلد..كهكجر!لرا!عمكانكاكلا!دررلككخبررصارفاستسلم

يالمحاللهعالأفإن.أجلهكرتددركلوفدا.يهلطفالكأسبخرععلىالمغ

لز!النل.اللامعلههفماإلىسهأوحىوند.!لرأصمثولدغاكنهعنلاكفمر

فنزل.و!ضرعفبكل،*ا،،!ومييأنفاضزعيهمنمىفإنهيرصالههؤطك

طكش!مافىإنكلحزتيالتلةرنالالمار.شخروجهتلأشحاعلىالرحى

سنة)"12(.عر6خمرصركنىزكدوتددلا"أ!امثدالهكلإلىركنزلهذ.

فيصأحالهالذىفما،النصارىغدستحيلفمروضههمداكانوإفا

ثهشهدكماضهالمهةكأسصرففىصأكراللهالىرتدلضرعالمسغ

وحالنداء..ررحمدعاء.أحابتداللهفللدعوالهلاكردالمس!ح,الأبحل).12(.

منه.اراكواطلكلالمهوييق

المح.عبدهوعافىآث!.عهدهعلىيلالاللهانكنكرودلم...لهموكقال

سألهاa-12(المصلو*داستحملوقدلاسط.النةإلىعلهكافرأوكمومئونما.

)وفاط.ممرلأفى،2"\(

فكي.001.كرعي)،!زهو،في)123،

.0dAut.روكللبر!وصينر!طدطء.للوتصل!صفىلىضرفىدد)124(

كرايلرسرل!،ل!رلي،لىرع!ل!لىرعهحمركليرءو!ص.كمرلألكحكيرص

!صك!حرل!دلهكىعم!ككلفىلحئوسلتسرملييلاعهيمكسرممف

س!.!ستور!كللؤ،لر،مدمكلالوند.رنلشفلا،بطيي!رسين!ض!ر

.9الم38صع،..شةع!رسىأمكلىفهفللاط.صرعكرات!

لم،صريهروطظاسكلراةللرصىعطحمي)سكلاطرنلالمحسدفىدز)125،

كايىومنم!.مدنى!ر"امكئأوليلا،سىرصوعهعلىو!ول!حم

82122.رلر،118،1صكلركل3"3ول26صح!*ى"!له

(flا)كل!رطتيلح.ولللككلاسلىطىيلل!يممموطا!ى)الح(لأصلفي

.سىللا،ل!صصكئص،اسر!ما
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لوا-.فى!ت-المسحأموالكهلةرثحس

كغنلاقلاكدأمييةtمحرلههيهرصىعظA!وآأحمنارلقولودرهل

!رشهسفى4.لاابحمآ3اللهسنىمنموأرلىصل!ر!قلتمفإفى2وسلي

كحلم)يرلارسارفي!قولحتيول!كلنملاعظن!مموي!لأطه.المسحخل

كري!(13".الىككليفهلهوالحقولأثمامنلكاللهإمملال!

ودلي.قىاى!لاحإحةسر"!ة"دشد

لآ3رححةيالم!حآ3ندىدمالىاللهكقولو3إفىالسثبم*..لمهمكالنم

ور-ى!ق!ثلىفالواخلاآدآعلىرحمي*ىالموت!دلأمنعلمهوامتملايا

لمقل.س!لوافإفا.كم!فرحوشألم-"؟،سأ3!نىصالمسهحناموت

سنايةهلاقالوا3فإدالكدر.صنمةالنعسةصارتفقدآ3.!صأ3فدىفكهنه

...لهمن!!ه.صونايحفهكلافالحكةخقصاللكةعلىكرفصال

كالمكز.!والحضأوململاكمنلاثد)ذ.انلأكعلىالأصلصرذلكانما

حر،ع!عغافلولعللأ.ما!حلهعفعرأولا!فعلبرليي(؟ftهللاعكبرلماليوالله

مبحلمالنلر39،أصع!)ْععيرلوحشا.لاعنهفلث!دلىووأحسئآع

،إوأهلثجرمه!حعا"لاصى)؟3محنكا!طياللهل!!ولالمحرتوتد.ذلك

يالون!ا،.وهمشلعماالا!س!صرف+13،طيق!ا!رءلنكلطم

مهاككمدوكشلكؤلسمئلإشلاللى!دولهـىللرءيىلى)127(دد

!ئفىفدرريط"لطفلاع!كل*وطولرولصسرسننلم.مهبنر8كرش

.1[)IVAصي.كأس!هثرعئص

مط.ص)مكلمأرعة،صكرمهلأصلفى)912،

للس.حمتسرموطرص)!،مو!فى)013،

سصسحنيرسلىثلاا.تعدمرطلرععلكلل!ؤ4طىلل!)131،

خرميها.ولرىوم!عك!رعمنلاكعكمءفىمييطع!ر!A،عمااررله!)ك!*ولعه

يلأزصلوعرز!مهمصنلكفأحد-مالريى!ار!ر")نعهمفىمى!ليكرله!ثميص

.21329طرحسر(لىكلالح!كأمىمر!لمدءلفك!لام!وكاعلروم!

?WهـتnrWهرص...مدكأله.نلكهأصلدلمملمعمرر"مححئط!لمرص
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النوماء،اثمالةهلملزرالثورااوالنواتأرلاد..سثرآعظثة!عموكهف

ولدهثنلأ،لاالوالدوالد.!ة!رلدأخدالاالن!واتيعن!فى!عالىاللهقال

ال!نركتما*فيوتاللكرفى،)،13،ههالخاطحوضثةلكرنلهالطامرطهارثل

فىلهكهمر3)والدىلهصمورفىداؤوفالاخركه)"((،ورراو!زرواررا

،*1(.!رميعدىرلركدواالررولللهاذثواضاحكمفىعلهانلمواتدولكم

مندوحةفههوابركلالندم)ر.المسهحفنلالىلاحاجة!الىكنضىكلا

فنريوا،اللهطكوت،اكنرل!3الزماكمل)فدالإع!للىالمسحرفالفلكعن

الىفلاعاقيآ.الآداكمحومستلاالتودلأ!أنالمس!حض!دمقد،لنرى(+؟،1وآضرا

آخر.نهأ

عرمنئ(لمكايراكفارالمسححمطشلمات!منعثفولوفى...لهموشال

!ا!ملظصهم.)فىفىيلحقنلألىلاحاجاسلمواكفقدمومنقفالرافإن

لم"!لاكلنىنالاراد!كلممممفار!كالوافالوالافىلافيزمنصهم

للاطمدلدلد-,.122سه!مهللى!ركلمرل!3شوكليل!ملى!لهلرد-

22،02.ع!كط.4!دلأسط!ملالطمص!صيكل!ر4لرصدفىوولد

J)_L"لمفيكلاطلرسنرص-- Jj, tنأصم!ه123..مكلا.*!لم-،

23،"2،عمهـ26،لم23س!كلنيلر،*!كلمط!علاصمملكلمووولللمط!

موصملاكيبعا3،0،011،6،،2،الم23رصع*.+،3.ه،31،3،،92،03

ل!ؤ!عور!)د!موهحضل!صحلؤكطيعثدلرحضينه
8.لم3اطهمسط!ه

omه!23.حر!

شكملاسلو*!الأ!ص*لاسللأيند!تسسي!)بنىحمرتهلىلىلؤكاا()4

.تلىررلاومومح!ركل82؟ا.2-اصعكومأرعرلعور!هكودلربرعمهلإكأ

A-[(ITفي-مشa-N.

ن!رسرسلاةرلكر.سحكمملنرمكمفىلكلررحمهرالر!ر"رسولىرز)136(

ر!ومملؤس

*دل،رال!رفع!ر!لهطكر-و!رىلرص!كملالدوفصالحطص(للسعكلسه()37
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إلىلاكعناحونالأصحاء"نإسرالهل!نىصنطلموااللهنالىلاأرمل

فالراف!ن.الناسكللهغلصال!ماءمنظانماالمحانقلتمواكم.\(الدوامه"

اىس!صوكنه.للامطينبلْنزولهماتفهمنلقولورفما!مقلنا.نم

جؤركمقلنا.!و!ماسثلركهرفاتأعزلأفىكعلرتالوافإ!.الههمدعوكهيوغ

أضفلممو3.نهلل!صهميرللم-والحهف.الاللما!ونسثمؤالمسح

منكرحمةا!رلأحهاءعاروكهفو!فر.الن!طىمثوأحمىذلك

و!حح.ا!سئفىالممالم!،علأ!هكوفى.الأموات

نىلأعواتفد!ماتلم،حىوهولأحماءدعالليحلاوتالراعامقرالفى

دعاهمأمصوهوقبورهمفىمم,-.فنتولعلكلىرشعاأ،"فمئنبورمم

قالواوإن.حنونهمولبيعاههمسقطتميتوهو!عاهمقالوافلاميترهو

لأصات.فدعا.ماتألهفىيمتمواصومودعامم

شط8دعاء-الموكئطى!روهفارأمالمرضىطإلهمكللم

جماعلأعاؤفكنا.ونرؤفرصفى،عانلعلهيمقلنا.الحيدعاظرافلا

فقد.نلكفى!وهوانناٍ.الن!سينورفىكككود!ل!را.فلمالموحمشمن

مركاتفىالثوحعدعليماتوصالجلا.فىفطههفرعو3ككرفىروجؤزوا

.وي!انكفرمنع!ملااتعلىكل!لقالواوا3الح!.!نرلاحم!.النمران

محثا!لاظمهةوقعثسببهمماتوكؤلأهمادعحفدطءقلنا

،عهمقدتجا.اللةفىعلههمالطلأتاصالدعر6سرر6بنلاثدظوا!.

نtilمنهفرغثدلمرأكشمها!حاجتهفحا.ط!همال!ويطصاورسلهأءلبهار

لهعمخرل.عهالنهلئأصلراشماررررلم.السفارفىورصلهلطءه!مأنهيقولوا

لأمزصة

نفنلؤ.علطولمحواأنهمفزعشم!هحالفىرعاهمفدال!لهم!!

فيدمحاهمحنأروعنكمفما!ه"حالفىمنهلوىممالهحالشكهأفنررن

17.لمTوصلى15/،01،62،سرسله13،
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الأصنىصلايستحلكان)فا.صوهوثهفعلراممما.ثهرفنكواعلهولواالفبور

والأهانة.الفنلمنهملايش!لولأطيةالدعرى

فصاراامحدارلاسوتلاموتصععارأعندكمالمسعحأي!...لهموش!

اسنقلفكهدقلنا.الناسرتفالوافإفا؟اممافالمحت...تنا.يلىقالوا:نجفا2سسحا

المحناصتإنأضولونص.لاهوتفلكعنوعبرمهت.ناسوتالظقكلدا!ة

االيحينفوىأقامانحادهح!فىالناسوتف!نوأيفا.لاهومنالهداكةعلى6لدر

لى)لهقدثم.ويدة!ومالاهولهفاردندما.زدككحالؤدموأورشدبميالناصر6.شة

مقتضعلىالن!رتنرىفما.فدعاهممنفركونلأرف!اتففىوهمالأموات

إلايمسد.متحطكانالدىلاهولهومانرى.اللامرتشحالةأعظمإلاذلك

حى.الهكونفكهف.الدعووترالانبعاتعنعاللهإذخعركنبرعنحبسه

مالاكص.علىياطلانوالتمان،يت!سدتأ.لهض

مركهلولىال!ىالضفللكفلنا....أمالهالدىوموفهزأحعا.لفالوا:فإلى

رلات.لا!ىالمت)ذسا،.ذلككان.مىفالوانإن.مهتأمأحىو)حهاءه

منعهدالمسهحأداعترخمسّدنلنا...أ!ا..لمالمسعأماتI.حهاتاكانقالوا!)ن

اذ.!امممضحةطلانذلكوفىوالأحماء.الموتمنالأحكامعليبثرىالمبد

مال!لمض.كلوخل!العوالم!قنر؟دهمخلوي.فهرحقالهالمس!ح)نكقرلون

فالرافإنوعثضهأم.وحكمةنذلوأعلمهأمالهممنالمسحإملةهلأخبرونا

ز;نلأنهموفاوعليرلثكللمساعلأدهمالههوعلى!نوافقدوعكمةفضل
13(.فلكفىصولعلىعلهـوأعانيالدلالة

النعلوانغو(د)دكسبهمموذلك3لأشمبنوصوناابهؤلنتالرانإن

ساثفة.ذلكرصاثنواوالحكمة

كركنىكوراسايىالصاليعلىالمسح!نولنك!فلهم...ينال

(m)رعدس!نالسكئلمالمح،لط!مدفىبصوصصرتkكللكلاحملال!رs

1616.لر!ا،1291صكل-لإم!وطىمريهرلارثرضبمعدريمبدىرب!ةلفجحد
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عنىالكأسهلاصرف!حنكا3)نالهىقالوكبف14"وخدلتى)ْ

والتصىوالحكملأ.الفضلملايرفىلمأقرلكمكمقتفىظزآناصرفه)141،.

العكمة.ناضىضهزعمثمضماوفلكالبقها.

خلاصه!تقلالمحقلكلاملآ3كيلملوخ!رولأ،يمكاللم

الموياصخلتفحخثدكيلم،لاخلاعىالمسعح3نىشم.تلوانلادوكا؟

ظصوا.تدولمحالم"ا(وكافرظصصكود"ورآ6الفلد

أشا.خلصوافدونرؤوفرصنوصوفافايهز...يم!فالفلك!ترموافإ3

قلنا.الأمونسحمرعاللاعرثل!لوافإن.ممآلازلكنه.كلكلا!نولو3وأتم

ونههآ3مناطةمحن!نفصنهو.ابويةالهه!نضمملأم.لآعم!ظ!مهكرننلا

خلاصصلأواحدعهدخلاعىعبزصوعن!رت.لولاخلاصهعنالحبز

العادأعو.سعر

داعدأ!ىللامهكؤعصئالمس!حaiاكطه.خلامةفىعرتىوف!

فلألهلا!رمنوعنخلص2منفنالغلهفةفى!الإمحيل)كرزرالهمق!السماء

ولاكصلي.ولازرالمعكثياثرالحصموفلا!لايدافي()3،؟(

قدرنىممكنصالمس!حن!كرأنكأآعخلاصكلاهليم!!

rtjWDنالوانإنراللا،،ا!نمنوصولهعيسلاعةصعابراسط؟الكا

4ه4ضاهدهى%لكديهمسهوسثركد*مضطرأ،عاحزااللهجحلوالا!مكن،

كلكن.كلعلىيالقدر

وهوالمعحقلأوعدل!اثاالطلمالىرنمبؤالله!ا!رأحمرَرواكلانالرا!إفى

واللهوالنغيهحثالتحسشأعرلهمعلىمنوشوفلكوكفايته!تعليتاثر

أطم.

ل!د.طاش63سوءرلمريح1،،0)

طا!ه!.صرء125يعلالي1،1،]

صط.!(!سكلة)2،1،

(0Erسد8*كلوثرلراعع!ملىالش!،رظهثهرفلاط!كلللسعك!صصفالد

-i-Liط!ه،!لمرصخص.ويح!دكلشعا. Al16الم5ورصا12891ومكل.

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



مح!

ح.

!

?

يم5

؟)

غ!ه

عخ

ن!غ

؟!

-

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



؟
الكظرو!ؤأحد.منهمدعضرلمالمومن!المعحأصحاليأندقدمفد
المسحكثلظنفله!لهمكسلأعلأولمالمح!مرفلمكرممتطشؤنا

ماصدكمالمقحولةالحبممننورنحنوما4.ال!رىالعلمصولفضلأعن

رهوسؤ..فلكلهالمفحولللكموسقئ3وصلطالمسحقنلفىدنلط!!ضى

ررولثالأنطه!وكاللهصرلكيتوقدالر،4.امالينط!الدىالنه

هدكط!ماولنالمرصلن.عيمحمدصهدداينروضامدمصدىكل)ذالمرسلىس

لأكثهطياللهض!دوفدوالثلط.والسهوامليصسوموأدعالي)1(اللهعن

منسورىماللكمحلىرطللهمضههولامصلولاواشولأيىالمسحأن

،-البم.

موالسهمفىممهمولرررالههؤأطهرفىلماالمس!حل*ليسلأ

والهو!م)2"أي!اسم!رنوفىكما!عرنؤتراصممحامعفىوزاحمهموأ!اثمم

وشاكلرييرهميأورشاليموونىح!ممكان.برلت6ال!وراطمكألهرعئ

!عئوشرلرفىالهالطوالطالائيالنهمشترسالحلمهيحسنضهنهم

نسحم!اA)عر*)خوله!يئر3أ!ي!تأ!.!وسفمناينورشأ"من

حى!لأحمزكلاعدرعلأشكثرراأنطحاجهمفهددالحكصة)4(هدلهافى

--ول.ننولالدىاللههونوعلولاكلصهص!م

ال!نلةنول)ىشطفدكلارروالمسهحفهرالمفنولادمحلىا!سهلأ

)ولر.3،،ل!ع!!!أوصمرل!ل!.لهرىص)رساططمكملىفد.سعرل!صاط)1(

"834.،4ول،.لوفى(صهلقطظلملحصئلأط!اعهلألرلكلضصالتول

سوص-مرلل!ن!للح.ههة!رخر!ثهاصصكلكلش!دت)2(
نلكح!رمركلوسلأووحثا.ولرلاص!لإعططت.سونلك!ثردصثى،حوله

للأل!.لأصطءص!كتئلهكزهك!
ال!ط.لأصلى)3،

بربص.هسهصوللدىليمر"كلايثهعدطريعكلزسؤئعال!بهر)4(

!لمهرتسملايىنهنك!فبى!ليع!لردك!فىىlل!رصداينببىموطا

-703-
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!قدلى)"اللهاين؟لتالمس!حالحىلله4اكاخو؟علىأنسمامهنةرلسإن

المسهعد(.هوث!!بهولمفكأنتله

فىكررىلنكستز!ولمنعم.لهلنالالمهحهوصهالمقسمكانفلر

الصلق.وننر!ىلثحاءلأدطالمسهح)ن3.الىلملهمحلفوموالجوالي

كمه.لموحكلفهل!ليكىلخف

المسحلت!ولوكلانلككفولم!كهفهزكافىلواللمارى!ت

--.أرلاشاحلهادشثنحهدميماأحركثههـسااللههيننجثفرلسدا.أناو)نسا

!رص!ضل!لنيصوداتسهصينرأن!شطعفلمدلأررعدىاللهأظ:يتال

يحهدفلكرف!رينفسهالمبمكرلصذت!شه"!كلنفولأو.أمزعن

نهلهلامهذالمسهحرعدوفد.ال!ولىفىلدىنلهلاالشهاتفىرضةيههمحد،

تهشومحدلمافيفىعم!هم.منرالة.!المهسكالمرتالىدنح!الرينولهم

عد.ثلهسدتواطمحاهموار،لكم!،الأناء.اعطليمنالمدمنططعلى

ندؤكعلىدههؤلهوعلمعلطاللهصلىاللهرح!صدنا!طبدعاموند

!د!غوله"ا!)4ْكتافى!ماللهنلأ!ومح!واسافونواوأموالميأنغسهم

اللهسلفى!دوناعاىينواموالهمالفسهمالمرمونمناثثرىالله

س!هلوبئوميوالف!ك!والإكهاكورااد!فاوعماعل!هونفلوفيهمنثلون

لل!.فىهوأشصاطهص!و!ةفى)5،

س!فىكلكامول"لىيلهيحلمكلهوكلمهثةرص)؟عيمكلفىدد)6،

26/63،64.(كلت..كتوحم!!سه

صو،.صروو)!حز(لأعلى)7(

ولد4روى)روعسهمكلjلح!كلحكموط!ط!مةملر"كرساتزر8(

نهلدههمدفىيكلككهل!مر،لهندال!!لا!كفهلصعون!كوافى

فىمكد!كل4.صددلوررلدررلطرىلهلدللاءسلت.ممدعصمح

31126"3.لإط...!أعيkأ

عري!ال!هم!صع!لاهسرلعيهه!ولأ.ص،مماوكلط)شوكلاالأنللى)9(

المضا!11المم!52،عمر*!رد."فىش!هم!ملحي!ررلاويمالإكلفى

مور*.شسصة)الر،(كط)01(
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http://www.al-maktabeh.com



كانفلوالعدلأ)11(الفوزهوورلكبه!ايعثمالل!يبهعكملام!ثروااللهمن

روا.ولمينكرلمالمسغهوطيهالمقسم

الميحهرهليسألونلهمضبهفإذالهههث!هإولكنظلىاللهفالفلتفإن

كه.السرالعنماكخهمثالمهحضبههفىكانأما.لاأم

علههالمح*كىم!انعلههكلقفلمالصوؤشهعلههاللهألفى!انقلنا

إف!كانواحنىللكفهيعهدونكمالشأنوغمالردالةرامةالمحايةمنالسلام

يهالونوعمنشعهمعقولهملانحنسلهمماظهراصمينى!ولهشكلامماطهأنكروا

ممايرأعلمهملاستحكرأرءذلعلأمعهمفوجدراعالنهوعلامسلطنههيمة

فراكلمللاأخذؤرفدولاصا-)12(والصفعو!ضربالإهالة-من"!صدونه

ذلكفىلهمحاحةفأىكالارالقسمالسوالالىناحاصاالمسحنهأينهتنراولمأمؤ

.الوابعنحطثهترتوزاكميضثاعرفؤلو

والدلالةفيزوسلرلي-السلامعبه-المسيححساكةعلىاللاللة:الحثلأ

و!رخا.وسمْوليبوسومعهالجليلجبلالىصعدالمسحلوتا:ثالرفعهعلى

ثلمعوسارتلهايهوايضتعليهكافىعحاوجههمنظرثغرإذ!لىمونبينما

الدينوأطفأظيهمصحايةرجاءتله!رافدراعلياعرانينموس!)ذا،كالبرى

.فنامؤ(+1(ابومعليهمنوقعالم!حءكانوا

.111!طاللأحؤ(11،

!حور؟.من!علالصلة(1)2

:orحهليىوصحدل!رحاهـشرس!رسأخدكنحولمد"أ،مهلامهدا)وسدلو!افىرر

صهككددرع!!الاض!الاما.،!اساضنص6وبههصةص!ت!ر!ملىوش!ا.لهملى

نىكلهعثحلاينكلاالدىخرر!عنرلكلساسبدطهرااللللار!طا.موسوسا

لرات!ىولرطشميرأرايانظواظط.لمرمحلراندفكالوا!واللدافىيعدسر60.أورضمم

لك!لللاتبخضهفالكرد*حهد،سلملسرر3ررسند!ندت!ماو!ما،سه

صح!ةكعتنلكن!حورشا!نرلطلاك!لم!وريحما.*!لها6واحدولموصراصا

لحهعيرمرفيظلأطالةصمرتوعارلسحالأ.فىدظراضدمانانراشلللامم

لأكاآدلكفىوا!داكرواولمنكوامموأشاوحد.كوعرحدلمرتكلاولمايسوا.

V-وصنىA-الما7ضىلرا!عل28-009،(.ممالممرؤنى TM.
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يؤىونلكولنفولال!ى!نعهوحمولرنعهعلىلدلالةأوصشوهلا

ل!هورآغرسوا..)؟لاصىعلىشيههنرمالسهححمافىفى"كمسكسا

!تطثهم!دورلؤفلك!دومايفيرفعهالاأسط*طىالنوموونوعوالمامرص

منومتاالطورتولهكاقالمسحلأدررحهأطرراشطورهوانماالمسهح!ر

ضومدوقد.الملمهلافىطررلهكونالأسنىاضليىرفتولرلىحآأحكا

كنكيهلمنطووصويفلكويىيصورممالأصواىفىكمسونالموكلمنحماعة

اكعحر.هلاعنهاينكلعحةهلانىوحكا!مم3)""أروا

Aث!غ!منهسمعونكانوا!ؤل!لرىtظواالضلهةطىرفزفدمما

فلا.ع!ههـطوفىشكفيفصاروافينلمه)""كىاللهاكاناننرىحيدعؤ

،تلمظحاطدم.فىكمافزكوتAدملكالمهحهررنعؤنمارطمالى

امز.نىرى!ةزاثو

م!زار،رسهسركأ!رسوليرلىترلالنصارىفلطعلىوالدلهل

!دى!اللهوأستطلرافجهدوالامنغهالتىثلوسمأضلتولكناللهكرفوالم))مم

!نعسةطردهموشهوكو!ركهماللهاهملهمفلالكالفاسد.صوؤفسادلايناله

هسيحله!لىخالقهاطىكررماالفوروصموا.يالكلياللهحقنبدلرا

الناف!هه!1".لأثواءإلىاللهوكلهمنسلثوالبركات

3له.طيلدل!لإطةسثهدصللالفيي)14(

ولرمدمة.ممةيىلأركلصعلىهطك!لدمةلا!ة)رمنسهفىوز)15(

ين!ةوي!طهموروركيوللرتلم!.كدىيهنلرعسرلما!نلالرهنصفقوم

(الم!...الكفىمللؤرد!لرلملأوىوأ!اوضه.س!ليثلاو!يوءط

33-+.لما5سثيرا!،ه4-.هلم27سح

فكلممفىصغرووكيهوطكرؤسمدؤلم!لهعرنولا)كمروصارعلأفىدد)16(

و!دورفثىص!لاسوؤك!مهلاكىلل!ا!لهمىواكللواالش،...كلههمواطي

AW.Ab-مناعمملام!ال!لأةلىكلريم!!هرت!الىللهالديملللك.كهط

لأ"يى?4ععرىللj!ود!لردوعلراومرمليللهصي!لرنوسمهلن

لا.AN-r-/9،لهو&..هدولىاللهالدمملللك.فى

http://www.al-maktabeh.com



أرلملكقهطقإلهاماالنصارىشاخرراهـسينهعلهاللهألهمهمدايرلىفكأن

وضلالهم.ثكفرهموصعرحاعليهم

الشوكمنوألبىذلبلا.لمام!قصورلهكيرتفد81خو؟أنالاابعه،اسبة

ورحثارفال.صليطيهاالىخ!نبتهوحل.رضربولزأرسحيإكلهلأوجذلي

معفطخلوكاننولا،الأرثرادىبسنانمنيارثهطةفىخدat"-!المسح-)ن

ومرأن.اللغلالننلفىإكربم.الغلطإلى!ضىطالقمةفىناجمعا(تلاميد.ك

طمستحنىالرطيهسلفلم!(فتز)ْحمنعلىماللمليلفىأخدالمصلرب

النه.أنهعلىدلالةأعظملوفانقلهفماالمسبحأنه!ضقفلممحات

lالمجة ءكسوعكانالتلمطورحناقالماقلنا.علىتهمة) كلاممد.

كسرعقالرا!يدونمنلهموقاليسرعإليهمفخرجطلبهفىا!ؤفعاءيالبسنان

dفقالعهشخصهخفىرقد 2(.صررنه"اأنكرواوتدسدئذلكرفحللاكسوع

وهم.كسوعتاواترررونالذىمنسأيملماذلكىإلIوكداللهرحمكفانلى

منهمحراشهدولىاللهأنعلملمايسوعأنالهموتالنفهككرأنيسحهنلمأعداوً.

علهوأقمالكهنةرئيس!لهلمانفسهككؤأنسكنفيهفلؤلاكنالونهرأكم

كصدتؤلموكهفأولثهمنر!علىضبههألقىالمس!حانهيصدفؤلملمالكن

جما!هم.ىن!هماله!وهو!ماباثهارمر

صترجلىم!حيقبامه!دالمس!ح)إفيابحبلهفىلوقافالاس!ا!دسة:

!مطد.لطماالمع)،()17

(OAلألؤ(.)ووىلأعلفى

Iسعاووح،L23صبوه،اصعهوصني،26سعنها.كل!صليى,1&)10 i.

!ى(.صن)علىهولةفى)02(

1(T)ن!ىوح!رالن!كهئهفةررصا.!دمنوضدامالحدكلونا)ناخدورحافىور!

)!ثؤلطلهود.شلهمون!علههكلىماككلومرمالمصرعنرج.وملاحوسا!عكشاكل

مرأ،أىلهمنالظاسهم.وأننامسلمهكلوناوكانمر.؟ياممحلهمتالهممرى.ممرم

كر3أب-الرى!مفتلأرا!طبودأشاشفالم.لأرضعلىوضطواالوراءاىرحوا

.3118-9هر..4"ييلكمظتند

-993-
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ممسوكةبهوصحاوكلأتفماضاسا.عمواسلهاف!فةكطلبانوهساأررئلم

ضنةفىكلامطأش!ا)!ماوكالنلك،أ22(كيدصظ.كلمهمافلصاسركهعن

صرنأطعمؤكلهضطسمو!مسفهامه!دوطمفىالمسهحونف)؟لهم

العسل،3(.كدمنونهثاصت

ضضالله(طلأ"ان!مندنفسهالمس!حندىلمالههلناللهونفكاطم

لم.اثههكانوالصلي!فلالىالنههأظحئرفعقملوان.العهونصالمسهح

مريما!6النهرفىؤ!ملهو!دننوالنثلالملي!هاءددعرردهشلناسمالما

لفمكمايالرسومحه!ىلاالجلنطهه2(.عسلاصةولىروحهمنلطور

ال!نهه.كلثلصرت"ثلدعرفىعلى!نوآوالثاءولمهعهااهواليو!اض

فكه.!اءكا3أن!ناها3روحالى!لورموانماصدهمالعر!دينىاللأىوان

فهؤ.أو!نههيفدىانفهاالمحكلادأد.والصلب،لقللهقضالشعهوأن

لك.lولفحلرالهمرحملاشعهأخلوايأكمذلك.عليL'الزفىالكثاليوفى

سلي!حهلارفعوماأعلالهعنضخد4اللهاخفىالمسهحيكونانوسني

أمحنصاضاله!دهو!اطسليلهظنا!فمظمهكدوصلر!انن!اله.

!والهلروركنهرعدنلكئيرفىلهالأوحهلكنمكرأمحدالهحاسحثى!اس

!مدللحر3مالماول!معهكلامنعلىالنومواماءدهلماصسىوحضورووجهه

قمم.كماللركةروءمناللوارهو)نماذلك

!سمكهوفىو3للاطهطىالمسحوق!يوحا:ن!س،سة

منالن!كةهواض!لا،تالوا(.!رفؤفلمولامنضدكمهل،خمانيمفف!

2/3.3؟-ا،لوءسعفىكييرأ!مة)22(

ن!ر!!ص!برولمحعرك!ولهم!لأصدلىعداتدثبعئ!نللوتابهر)23

وهـولملرصك"؟شطم.كهلؤص!لىكملهموصمهـكلصصس!فن
.4112،42tailوي!عمهأط!عل.هـهدش

مطهليها!رمهللفنسسللهيص-ركملا!للالاصأسري!لالرليطهو)24(

نلشحنس!دعمريسع!و!كماو2يرلأحملاوكألي!صدصالى5

لشسىلحىكلم!ردسكللملولفلأ!روكلاضه..طتطتمحا،ند

لاك!م.
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وكانءالمسهحهورفالوا.عرنزفعم!دكئهرأسكافرشدننعلراالأسناولت

الب!ر.فىقسهوألقى).2(المحصفبصمرؤ4مم!ناVأ!هم

و!اكةوالمرسلينالأنحاءمنكانلما!3!نالمسحي!.اللهنث!ررح!لث

ضههـاكصا.وعم!الالأlخو3عنثعالىدلهلاهالحارفن

أراثما.!ثةرأىناءهطوريىفىالارهـ!حلوزمولن!رر.خوعانن

.للاتالنوموكانأننسهعنحكى!رك!هسهشنا!رلأستا؟ان!ى

يلادأعلىيينجهيرهمرأفختلي؟ووعلا*مذطدمايكونن!رماأوسنبن

النمالي.نىأمن)ناأور*صثؤ!نخدلوحؤالاعالىنهطر2(هيجفى

ال!تفافرجدعلههدضللألهيمضهموحكىكئاكلااثطر!غلي!هعما!نزل

الحنفىشكلهطرفلموصنهكواثهلنخمويرا.طووكلالنئكلوارمنكللو!ا

ضنى*2".وبأص!حمدفي!وتلىلأطو،.كلكيئش

1لأ!يقاضعطكرعدوموأنالموسلىالولقطحيصروىطفلكومثل

!رأفمكىصشللزكادأخرنىنصا!فثاسةوثغمفالصلا8!ركهكل

أقالى1حمندكهرافانغليمىنفههالمصرأفلا!تليص!فلاحاكمفانفلي

حىالأشخاصمد.من!هانقضب!بومنلهفق!!قافىاىمنىلمانثهى

واصنؤله.التضظدي!لاسعلههمحكم

عنما!حلفلكمنصسللسحد3وكائمهعر،.نللثفىوحكامم

لتلالرجلشءضدم.يسانطرصصفةفى!دلانهة!3لولاطا.!وعف

صد*مط.علىونف3!ملاخحغغا.له!امازرلو4املولا!رفا.فلمعمواس

)25(alf1j)'oصح.لىكردراسوفىلم!لاطرمنلدصطىححدش!صح

!ضةعلييىال!هكلةالقراله!فق!لا.للؤي!ل!إسد!فى!صحلهمشد
ولىملمطنلكمت!.لكعزشطمومال!ت!روفىموكواولمنثراخدرا.لأس!

,.UكلاAكيA!ر!لىررصس!لاصعظط0*.مر4!حهسحكلا

412-7.ا!ر(روصافىتهر!

ولدلاضا!و!.ادهلاثعمر،لى)26(

".ال!لر.!دييامر3كلوعدفىالثلا8لىلبطغمكط)27(
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الركان.طسثرنفسهأطهرنلولاك!رنؤنلمالسكصد

فهوككد!هالىأدىوماالمس!حكدميالمسهح!نلالقولإناوللظ،الح!ة

عبهاللهصلىسحمدإلمجهلهنىنرفداللامعلههالمسهحأنهررسانهثاطل

جاءقدرالسلامالصلاْعلبهوصحمد!د.ول،(.لآ!ىالصادقالنبىأوقال.وسلم

المسيح.!كدكبالىى!المعتنلفالترلولاصليخلطوأخبرأ

وجؤعلىالدلالةلهطلتوصلبهالممحفنلعحفدلوانسعة،الحجة

يرمنهمكلالأنبياءلأنالأنبياء.صلرركدبالبواتجميعرإطالالبارى

طلتفعهعالقيخريخبروأجرمحمدجاءفإذا.ولياعهثهالأ!انوالتزمسحمد

اللهكرحعدمحنبأخبارممفلا!ردقفيأنهأخرراحيثنبوالهمو!طلتلللكنبوكه

منمردؤفهونلكإلىأدىوما"حا!واممانلكو!رالصانعوندمالالموحدوت

أصله.

ا!اصباتحملمنس2الساالشهرفىكانLL)لوقانالا!كل"العبلأ

إذرهىالجللأرفىمنيالناصزالحذراءص3الىحبرلجاءدهسزكر،زوح!

لمرليينحسةالمتلكةأكهاأيئرىلهاوقاللاودنسلشرجليوصص!ذاك

ظفرتشدلا!فىلهافتالكلا!صاضووطهفلماالنساء.فىأنتم!اركة

واينطحايكونكسوعيدعىثرلدحلأ!تهلينوأنت.كعالىاللهفدمن!نممة

مر3نتالت.كعفرب!تعلىسكداؤأ!هكرسالرب!ه"!العلاء

العلاءونرعلهكيلالقدسررحجر!لنتالرحلا.فأعرولم"لكلىأنى

2(.مائلت(فىنالكنالرديص!ةأناهاصكمقالتلظللك

دعرىفىسهكليرييولحممهاللهسلىسعديتطىالطلةالهثارتأوفعش2،له

لكم"عر4ل!كلA)منىروحااكلفىط9زه!لتعن!فىورسمالملي

لم!كتذكجاءومنى،إلكملرطهفمتيمالممر"منلا*الطل!لم،لأ+ال!ل!

نلا*هـنرعلىاوأس!.4,)لافلاسم!ىعلىيطلعرهـومرر!يم!ةمحلى

.ا7-الم61عع،..دكن!!طممداردسيلأفى!ثوميىولطالما.و!دلىا!يى

.rحر/126صعلؤاعللىمصرا-)92،
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ع-لأجصي
،للاه!حمهـععمممي!احم!!بر!سء3.حملابرء+*جمماكم

8،لدمح!3سالمه8رو"عرص.؟"ورا.

)سأبم!س-كهـمملأبهمحمي!ء3لا..ءث!هي.*ا"،ثى

.4"mmع!
w(ء!يرعىث!جل!برلم!ثيطي"لاع3س+!محملأيي

-3ثهع*برمى،-ص-ء7..عوثىا،"..رر
3مى-6!يكىeص3ول +" nس-ممه+مم!مصي!!LAI)

ج!ث!ع!حيس.!ي
كل3،!حم!ع!برجممسعملأ.لي-3كعىالىع3ء
حى3الي-عيكا!،؟!ممي-عحم!حمسء!!لا-ء-
ممعي؟-ممى!ي-V*صكاحصي!ء*بم!عتلصجمى
-43rflس؟ممىيهم K * ttبم!ر!،Wer-!!!6ع*

لر.!*"عحمىحم!!ب!ح!ءحمبمكلركلحيسىبم"

*!!ثمجميم!"به!بم+برصبرءبمملا.ح!!*؟
حمم!برثه!.كه6!-اك!!بم!ى،،حصي3!كع*

لمء33برليمبهيسلكلبهغادحمو!-ك!4!س!ءك!؟مصي"

!ممصي!+*!ىبما،بههلأ.!دثي،؟حممبهىءثم*سم!يم

مم!م!!ثو،3ممبه!بهلا؟!لاحم!!بر3احميبرءء3س

ءممرءبركا،،ليم!ي3عك!كأا-3جميحء!ثر+"!

.س-ول--

ا!+"بههـحمى!ح!برجم!صثيمءش+!ا،!)ءكا

!بلأبر-اكسول+!"!ء3مميرعمم:ثبي!حبرول3عص

.+كيش.بر*!6+شyس،ثبمءص6!كيم!و
fكيرءيها!ي+كهـسى8!يم.ر*!*6بهيثمله.حىبم

3+!كلى+ول!ى.+-6 orءبرحر3،*6!ا!

F,ءير3بمهم.+ثه!لبميلاكهما-بلا+ءحمبح!بم !+ p

بمبم!ى&صبربهيى"ا.لى+"ءممي3cحم!ة-ءبرسكر
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المدةوالماءالزادعلىصاثرأك!نصئ.!عرنونهل!5!دسالىانيلامطر،تول

ينش!ولملك.طانهعنفلكقلصايرأكانوتد.نرلهمن!جرعكفالسايقة

إلهىالملىعلىرهوفرلهوكدلكجمزو!رافبرالمسنهـنى.الحلناللالبأق

التسلموفاتضالقضاءسرالرضاكنافىنكو3.وخذلعثىلركتنىلم!ى

صحفإن3(المرسليئولكايرمحنفضلأ.يالصالحينلاكل!وفلكالحكملأحكام

علههعيسىنهههنداء!تغىننسهسلم8النههلأتالمصلوليكلاممننهورلك

حماكةكعالىاللهقبلشلهص!لوأنوالم!النلعلمطامعأفىكانالسلاأ

والحباةالنجاةمنآبىفلطولاالصليالفنلوكوعكحفقولمالمسهحأعداءمن

لمحننىوحاوخدلتىكركتنىلمرفال.النجاْظنصطوفهنىكان!اورناجى

أنالهاللهرأق.ريهعندلهخيرذلكأنعلموماطنى.فىكانكماسأعداءمن

فىرحاءوفوعهسفقلموانللقتللاصنسلا!هالفرثوسحةفى!عطسالدرجة

احتضرحندكانالمصدوليأوالمقتولهوالمهحaw))رمحدا..لدىص6بى

فبلهوالمرطشالأنهاءمنعهدكماسهاى،نتلا"فرحارثهسنيثهرايلقاء

ركبتهموضالأطلبهمالموتفىإذ.الفوتيخانوارلمالموتصدعرعرالمحث

رسم.خةالىلرصرلهم.صمضرأا!لترقم

ولطصه.ينغهالعالميرلروظكعنىأ.لهثرعمونأل!نمالم!سحا"ق!م!إفا

مانملوأ.!تلفلمالأفالةرطليطنملعلىنل!،أخترلو3!ورعهالنهللامن

يالتضا.ران!فروفعلهعلىمرلا.معالباأمزمثروكامنلوداعلىمعلولألافلك

فضلاالصالقاللهعبادلأقلالطلةمد.ينطلمنخها!رطا.شكاككلولا

المرسل!.منالزمأولىعن

ا!انن.لكلامفشاسي*3(روحهوأطم،رأسهكالسرءأترمموأط

!هأدسرصنرلهكيولآلىأ،لهم)نتلمملللسحثلراورطلمكلحافى2لر

03421.وصليfllYYىحراش)*(

يلس.صعركلامطاللئ)كل!صلىل!3(
.,!16rفحا،86لم23لرهلم!،ا0صلي".هلم27صرلح)93،
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!طكلاأنت!ر!هفىأويسياحتىيلىفيet.روحه)سلامالمتترلىفكعد

وكلم.المسالككلكسلركفىلإخمهاروعننلك.!نئافلشنلنىهوبر

"(.كان)ْمطنهراللا!رعلطيللعحى،لطفيمامدفينفهـهالمى

كقنت!دلدىالمس!ح!ر2!راصد،لر-نومد:شحتهمفىقولهمأ!ن

الناسمحئرليلاعىالسصاءمنترلولىسصنرعويىضكلوخلقالعوالم

كنى-الهىاميا!ؤأعممهحفزكنارىرمر!دعوىط.لهميدحكعف

دحد.ددىمندكونفكهكالعجد.اعمفمنهلا-لادملع.وخلالىلركتى

لايزكها3وكسالهكدعزيهلهالضةمصلياعلى!اللصوصم!وناككر3وكهف

!حي.نلمالاظةوس!وا!يكىلأزلي!ثهساثفةالأملاكالتفإن.!ضله

منصرصاالنقثعيهكمحنمنزها*كلال!افى.!نفعلىيلأا.وسرت

أنوالىولاخلةاولحلةفىالنال!لطكغموندياساظلأطلةالضصلأشرف

هد...وسمناضط!نمضهكجملامنوتلت.النههوالمقولالمصلولي

--مرماعطلى*د"لهرترعملأحهـماص!محىولصه

LارAAايلصوسعزالىلسما،لثهالمه!منرلع

iاللىAAرف! d-LO!ايفلالط"ايلuضرها

سفرمالىالفردوسعهلىلبوا:ممحاككونحي

ولكرماالكالرشلوللخلا&صهممسىلقولولضهلىا

صور،تفىا!ؤثهأحاطتحئالمهحيننههينوميروى)ثميهه(

لهلأرعلانأخذؤعر!سعةوكالراصمواحدنبرالمس!حيمرؤالبمحالله

فال!ؤحصزحبئالمحلنمنهماللمصمناصعاىاينوروى)1،(وصلهؤ

!عرييلإحدلوو!يجل!يلح!!وصعحفىل!ئور!تكلشوصاطهلا)04(

ع!و!ل!صملمت!ا)نلرلاسلىنلى*.صيلاسصوههلطهضالمردسلحه
83،84،85.!ري!..سه!حروومنصكمورلمميوثش.ث!و

ص!-الح!كلاواممرل"IOA,-لنيىوو*ولي3129ول!ها"!ة&:11(
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ابيعدنوثعألالعضهمنت!.الجةولهوشتلدوركلت!لمنسحا*،9

!حواسل!دىقاله.فغيالثوأخدالسم!ألىساعنهمنالمسهحوصحد

حر!سىكسيواحدسه،لتأصحا*من!كانصهرليلوتلt(وخا،1)2

الم!حمو81ضر"هرل!كا2منثكنلملهلاوكلنأظعلطضبههالله،لتى

مرسلأنطءوضوررليايهوبههولمهعالجبلصعوث!فىثكلسروالأكندتوند

أطوارهىلأساالأرفىفىو!القىعوثهجنثاكأدكقدموتدأعط*ونرموسا

-...دمرحهتلبه

لرلض.علررمحلاص-

م!!ثكر.رو29لم2رالثط!الطرورالأ)42(

-93،
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حل!

؟.

غيخ،2

!!خ!

!!صيماآ

؟حم!ث!

غِح!

-
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االنصه!اليمر8نميل

لعالح!ؤ...

فلككأوصاروا"1".اللها!نعونأوقالرالأدهمحعلت!يهبرانفلثش

لما؟لكينكرون،اكأخرون2(0سكالعوناممال!فليوقد!هاكثهمفىالنصارى

طثفة"وق!كلم.منصوعىمحدواناوجصاوهركتا*فىثهطيهماللهشهد

!اولمافمهأفاوسمصكلاىكهؤأشلموتدالموكمهة+،.لهميفالأملاكممن

نىصل!اأومااكلهثالك!را.طوا!قولونعطاللهلطلى.اللهالنعذيراثأن

.4Ulj'1الهال!هواالا-كررالهم

نلي)!رص8كرراعالهمكلاآعامالةيعدأحا.سهلماا"لهنلكوصي

الله.اكنهلاضالوانلي.طهرمحنلاقرروظوهمالنر.ممهزهز3كلرها

القراثن.ىوقرتو!زمرالكومميعبدتتمماءهمأدفضثعمومن

مصلرىونلىللهعرر!لههؤ)رنلأتلكيالنرلىالنصيىمزمرلكللا!م)1(

ككولههوللهتد3للك!واشللبننولحلا!و3ثانر!منرلهمنلكاللهينللسهح

!ي.3.

صعه!)مرصعةعحطعلىمكوشلآدع!هررلفصلىىند"لرضطرملليللى)2،

الندلملكمر*ععوند8.ا!ماالملاكانةفىنلم"وولىول42(.لأ!بما!لأد!

.17المثل!!3000(ينللغمواللهظوا،للشعر

(r)رالعحي)الند"طسلأللههؤيلنطيل!هوزالنرلىVAIjمكوصولسر!هوار!رعهـه

وم!ة.!رز!طهركلأعمهململلار*كحمعر3كلاصالفرلى

31.رئم!يحمدصب!)4(

فرلهشدلررلمالنرومص؟كررند.eAnالهدفى؟كريالم!وصثهمزرارفهنصة)5(

ثلأولسما!للهطم!سكلس!اعلىكةوسe.-?,Vكلأل!iسلى

julعلا4Aمرلر)عير"كمصةعمميي!"2لنرلت..،لممحمسةلله

لههماللاوكلمنرو!ةوصك!م89رنهـسةدم.458سالئصاىالرفىلههؤ

ا!صال!اسإلخرجعددىموله!ؤر!ثفد!.الممنجمرم!دى!رر"ش

.62-0623اثمصكص!سى....رركب
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اللهيأسوخوكمووعظهمصمنقامنبودهفىآرمهلا(اللهنىطلكاللهأخروند

للزمزالسر،لالدعاأدوفالراالمثهـعيعلطخولي.اللهيأ،مواكرهمطنهرسرعة

مناحلا*اىفميعئموسأ،آ!ل!دراوفد!له!.وهحراوالكركط

فرسحانرمحتعن.أخلىمامهرألقىمياللى!حلاصالسامرىيمفصنع

كا".فىضااللهخراركماضلهوعرودوم!صيلحمانافلألقليجرل

نهراظ!هاووظهمضمماروفىفقام.كطلىالله!اتو!ركراعهاثالهعلىفأنبلوا

لعه.رمنطلأظفىعنهمرلناعح!تزأن

لن!ثقلاونعمسةمنهةالأسعهةفى(يم!ف!مفمطلفةفطيومن

خلنةالدالةالسماءنىله"رزعموفىواللحط!رأسأسضضخعور6فىخالتهم

لمنسع.يعْولونوممالطلممدثرألهونرعمونلأسشاللهكسمونه

الديلادثلوثد\،سحاْوالنتل،لعغلىبخسلشا!ؤومن

هىوألطكمعىاللهعلىاضالهدءمنيرولهجوارطىوالنفلىالعفلى

وسكالممالحطننههعلىسهثنراعكل!ثهىسلوتطدئمنلؤآأحكا

.iv-vv,ه13،صع112)6(رط

mطئلأ،Ilrl%-.

مودس.هر*لىتولل!ا-لم!3عرىملامر!ثرر"فىلسيعغلل!،8(

حر-ةلث!رفى*صحر!سرلء.9مك.صه!كرهدووتدط!8!عه

لهص!ريعيلم،ل!لإ!لاطاشولأ!ص!وي!لأليدمحلا!دلارآوعف!ئه)9(

علىمحح!كيالىل!صوصكافةواورالملكمرسصكل!لدىوادلا!عف!لهلم

22(.لم2للثمهرحعىوبل!صما.)الللض

الععلاوفلر".وخحتسيسلعمكرندA$لا!كؤل!س!ل!هؤورى)01(

و3الدعمعلسد.اللهطىر!!تل-لر-طهكئلمأصطهورطى!اهش

هور"!قوللحك!نلكنردلمكلركليحكمسرحلأ!كتلكلثرهصوصس!همو

لصفى!سعبرحم!مص!كلاادالنلل!8كروكللكأحمديهفى!)ن!صة

وو!يي*ىهعثلفر،يصلا!وصل!وحيلثسهفى،ش!الا!صأدوعي

لفلضلأحمه)وابمصفمعصحد.النصلاوطيلسسر*النكل
.كركرررو292!)!لأم!.1612لل!صحرإلعلالملل،89102-ا
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طير*..نهامحهمفىال!لماءاذكرهأدلة

ووحئىلحرمنالأرضوحهعلىماكلوفركه3لآألاحاللهأنا-

11(.فلكشمحيراالههؤعلىاللهحرآدرنر!وا-

2دم)12(.رشفىحلط*لأكأكر23-

لأصكهل)13".لحه*ا/لأخنيئالجح!33-

صه)"9(."طهلمحلهمدالت!43-

لوحاالهاللاكلدشدولههه.لىله!ططهر!دكالنسممرصصل!رر،فىوز)11،

حمو!ككلسومهكلسحك!ر!كئلأرطي.واولواومملرواالصروالهموتدوسه

اككم.الى8نتلدلرلس!وكل.لأرعىعدطهىr!لسا.هـررصلأرطى

سهلسا!ه!رل!.لصي*لأمحطرمفتط!كل!د*كللكؤحمةما"كل

1-لكو!..،ثع! im.رلأرليلصلماللى:صسرص!ل!هؤعلىهـلهحرآلم

.JIM14"JAAALIA0!والهررل!مموب!ا3وفىا.رالح!مئوررودلهولش

Pjوالهوآ c,و!هلأمدوورءولعلر-لر1ووكرو!ع PWjا-لما4حتi t.

شلثر"مرأعىشثر3صلأحل!عدلؤل!لر!رر،،لملاكلشحىسفىلم)12(

ندلنصةكرلصدال!مللفر+ويلنسروفىلنلأ3ديدكر،حنعيرند.لأرلكملرلإ

ولاضيد!رل!شالدجقىجمهـلرمةيىصسلاتسىرو*!راللمي.طارماث!ل

أ!ىطزشوا!يرسي!ركرتكوراالاللأعي.!لهصسلاتر!ؤيمهه!ويها

نتايعك)عرؤلدكور،وفىفلك*عأتشالروجحرموهد.2(لم02ادكرشلأيط

%/Itعحلاعورلههجمهصامكلت2كللرلولتفىالولوأ!ك،تأ!ك A.اطLOX,

وعمعكموأصولكموشلكماعهعكم!م)صرت!ر*نصن!سنهرلأ!ت

ص"!ك.صتكل23.ل!لموخكم..،

الكونلا*وو،ريكلوركنصعحتحثو-رشعلاأ!صلأعحنكنلمح)13(

لىس!عررماللعرككع!أصهاطىلرل!)ر!ث!سسرشئنلكصآلم92/15(

ANNA18الم.

للهطعو!دا-3(12ادكونفلاثراح!ستف!وراسيصفنم!لهل!المهؤ!ثتد()14

لاللاك!كلولراحة22-.3،لما6)!ر!لحكلش!وس!حقتالن!ول

سرمدهخدأ!للالمسحلط32-36(الم5)عم!كلتعيوشوالضهد.ولمص*

لهترواططلأر!!ةنثهنرضلملأوليلسمعكل،ركأ27،لم2)صني

تلرلدى!ؤلتحفهـروآيزررصكسدظ!2(اله5لاع(حدطىى!ؤ

الأدلة-وشلالأحد.التخطكلىلد!نثصكلادلألات.روآيىشهه
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لصي)01(.يصيعديا!قإسا!لنلاء5-

لان!للأ!رصوعكسهالر3!حدالععلهلمن6االورانىوزممانلكوكر

Nلاا(.ثدكر

صى*ا(أ!أصحا-الأصههالهة!ا"لهاتلمنهمطالنةفضالحوص

راىخلاتعلىوفلكمرستبلصودانبهاكان!سى41أنيزعمونالأصبهالى

والتورا؟.!ر!ةوممرالنؤساحإنه!قرلوفىنبىمو!ىفبللسبفولونإذسلالرهم

نزومد..!لهمنعلىورثتقداللهأرامرثأنممر,فإ!ا.لكذيهميأكدكلمالنى

المزلة!لهعطحرقاثمدس!تكرالماكختممرثأنشهدثا!الثأنكنهددألال

وك!زثلأ!الفنبركنيد91(وأرسةكثال!مثةوطثهاوكيؤوضهتإسا!معلى

!م.حب

كعتتدا"لهاقوموص!كنيام!اصحا-،(!هنيامخة)ْدسىطفةالهورمئ

الم2لىلأركرركلرص7لم02(ص!91لم02)سحالتيللأحدض!اهدنلى-

1(..الملطا

للوصيى،امر-!اسميىلهاللطلأسكلده!وفىلمؤصللأ!ةساءضظ()15

!ىلللعع!وسىيهلسدولصىبيورلس!لللعه!كثيلله.لهكللدى

يرلموتلاثساءشلر-!كلا"سل!علكةو!**سممدلملصي
عصلكطمتلآفىلهمالأئ*!!كللملاا.يىطدلادور!دمال!!د!رص!

عرظصسرنهلدومح!ب!د-!لمنرعص.!دككيسككلملله

13-22.لم9!اكمأ

.لهندىL-.4.X%لو!أ"!رلىصالدعصترا!()16
وأالهعلىلرديفسعلسا.يى"معطهالنوا،عىلأس!وصأىأ!طس()17

)وندلدصهمش!جوألهل!حدالههلا*كهؤردعم"فأش-صلىسسا-راى

رر47له2اثمروفىغطراحعلصأسامهموثكش24رتملدتحتصالمولفركز

wjمه!ا."ى

ولمهرص478لم2!ط!المش،ىىر!م!ليهصكمالسل!نةلنر8مو2مربيا(له

مك.ح!يىطف!اطلمكاط!قوملةلمثترء4(12)9

4ههاللرل!كطر!طكوال!نثدول!للسعيفىلنرVمدلرصه!لىكفلم)02(

.للر!رشلرطهفىلحمروا!و!ردش!ي!ههرتمنكتميلح!ظالموسرعك
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خلقه.منشلريالئركرا.فاعلوهو!ناثعهخلقهمنضا!عاللهان

مريسالعالمخلقالدىلمن!زعمونالملكهة)21،كسمىطالفةاسؤومن

كلميللىىهرالملكوهلىلتلأوا.رلكملىاللهالمح!9لدؤمنملكمريما.الله

!رملة.أهلمنالمهدلانىمالكورالها!ر+2(لهوفليصمى

!موقكانواأرممازمنطىظل!ينيرحاأسحا-الفارحهةلسسوطدة

رالتوراد.2"آر!لانيؤفىطكورموكماالساءلنرمد!صهرنرممكل.ظاصنا

العبرانى.ولاس!نرن!قيكل3،لدساعنممم

عسى-عان*عصونالأصبهانى)24(ممسىأى!طليالهسوةكسسوطفة

سسى!ةكخ!رمراولم،خاعةلفوصمامرملانلطنورمومحما!ما

(2-"وورمالصلاأفغ!لحههصمدينبو8صدكمم)ذ:لهم!السلاآعلهه

شسومكى)8.يهأعرماحمحعنى!صديتهنيلزسكملمحرليا!ويرصاكه

ا!كماللهرمولاىال!لرب!االلكحالىاللهعنن!وثدل!الكلى

ممدهولللك3عينىمنالضلاصننراي)كس(فىواللامولألف3(ج!ثا

ل!كونعهـلىمحليالفرتان"ل!ل!ا!ارلهفىىألأوفى-حمحاثفرله

للىروكي،لكلمون

المررص!ط،لاسسلأ!للهلم،عمطفة)مىاكور!دفىالملكهلأصوز2()1

.97(لم2لططل.صعمرلل!هلىملارطكرصيلأرعلططاصعشإلا

!مو!ة.شلدهراضلا"

20 - mywo- sari.

ورلدسهينلهـ)كرك!ممهطركنرك!!صصهـ!رءرممألل!مررركاكلكلا)،2(

وسكلها.للدععهفى!آالهكلالمحرسرلركهلىكهزع!.لههؤصكلركض

رلر!*عدرصلوك.يد،صكهحت.لركلاس'لاط!يرطيسرىصكلعن

وبل)المللهرو"فىللدكوؤل!سةأحكمشعصفىلهؤوطفلم!ادبهرلرتع!

.(2،478الم!،وحط12029،2

همو*.ش!هلصلة)25(

158.!ةفيالأص!)26(

ا.سد!فرتلا!ة)27(

ء32-
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والمحس.الر!هـد2(والأصود(وليح!رالى)يمنتالسلامعلهفالوقد

2(.رررفىالىلامكلوالترلرثفهإلىيدعرهمالأطرافا!رسلهأرسلوفد

!.)ْايههزمنلجهيىا!لنبئواللام6الصلامحلهكلوثد

طلأن!لا...وهمالسامر6)51لسىوطالفه

علاهمصشلروكحدديرضعومارونLei-ينر!ترطثنةالأو!!

الفببين.

وكرعمالسلامعلعه!اوسد!سىعمامنكليو،دحنرفطلفة:الدادمة

التطةفىيخالنوكم.الههوآراءفهررآر،هم.ولوأنهثعد!تلمالمسهحأن

السامرى41نفى!ذىوهوحونرالهيالئامجبلإلىد!همفىفيتوحهوفي

.161لم2،4هلماأح!دسد3الاعدكملمالصى()28

و!ىشردالىكسرىالىكيوصلمطههاللهصلىسهنىي!الىيلىكمىسلماررى14(

!لهصلى!صعكصلىالدىلم!عاصولصلمليسهالىيلأمرممحاركل!ليالنحاكى

هثلرطركركل!ىعالهللىصلىالصكثييدالحطدكسلمسح.وسلممحلي

مكد*ولررط.(نفهاالملوكالىالرطرسللستطرعيالنترندلله.ا!عرمم.

ل!طلرصمعموعة،الس!كىعلىا.د.رمحنكل،رسة!اده!رر!للليعلىلرط

لله.حدسصدلملرندابلالا!هوىللي

ك!نوكوت!عالهدوضالهـالةيلىشرف!السفعلىا!رإلىالتيلاروحع03(

لهملاكلنوطلنتلكلاكرلكنعلشعثوا)رطكلهمظعاسد8يدرا)عووعن

لمالعهدسح!لانفثهم!رطيهمنعيل!ل!.نحنث!لحدكأحرطاك!نكلر-

كطسكحرلفاعزننهلرطتثلمموالنن!ريلرهـصهؤ.لمفرعاتيىأصسم

هـماو!واع!رتحدر!وأ!رحمهم4لرسفحدممالمتثولشتفىال!ركارنضوا

ل!وطل!راحكمهساصرانالؤ!رطيحهملرجحرحالأرنكأثدفى!عهدلنعرن!ول

(....والنر،ىال!ءرسلرعلتلأ&ضكملحكمموسلرينسدكوفى

و!لفضلالهلأولىلأشارعليلنحر!لهة6كرراشلرماع!6لورا!نر4لهد31(

لإكلانكملرصموكضىعمون*فسةشنرلينمالرى!نصعنلرىبص

L.السمئنصوكض!يررتصدمن!اتلاوتسماأ!هاءيىأوبتلفىاسلاءيى

الهةشرعيل!علي"لمماالمرلضشملهصضرلس!لفنى!س!ايرسه

-.tylt-1النسىالسيظسس،...!ا!ةءض!عىلطاسمدسا
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نجرمم.مامسهكلنحركموكلرنلاماسلهمكفالالذفىوهمجدمم

العلماء103بهرتدولجملة.إصرلبلثنىمنلبواأنهم!زعموالبود

أريعلانرالصروف.لأخرىكفللفرفةكل.فرفةوسبعبنإحدىعلىبفترقون

أملأنهاكزعمالفرفةومذهرالسامزرالحيسربة"!3((رالريانيئالقرأئين)32"فرق

مضمصة.واليسو*ستزلةرالرثانيرنفمبهةالقرأروفيالتوجدأط

نخلق!عالواتالالحالمخلقكملىحينكعالىاللهأنزع!همفف!الحهمرمن

فىاللهإنفغالواالتجسعماليودشكيراكقدفلدلكآدمفخلق.مثلناه!كنرأ

يحضركهلقرأوالكمب!ديهينقيامرالم!كةكرسعلىجالىوإنهضبخ!وؤ

المعرك!3،.ومرالسمعثسكمثلهايىمبحانه

الاثعال!ومنىامتراحرالأرضالسمواتخلقلماأقولهمفضلالحهموش

.لأخرىعلىرجلهإعدىواضاففا.عدىاسنلفىكقولوش!همالتب*ىمن

ستةفىوما!هماوالأرضالسمواتخلقنااولقدبقولهعليهمدعالىاللهزوقد

وا!كرتكغطا!وتيلاورلاوآعت،الملادىانش!قرنئطهرتايهرملاالنز)حدى)32(

فدمم!م!صلاروشللامعلههصسألى،أوس!دضنههاوحياولارىا!لؤ

4وار،يرد)ثصالير,aولاحهادولاحاعالتهلى -Y )n.

قد!رصل!ررىو!ؤ8كورال!رشيلهلادىالناشثمررفىكلهرلدىالن!نقس،33(

النر!هو3نع)مرر!مىساثردلراشالنلؤوورداللنهمرضفهىيهه6ورحىأوص

يهؤمنع!كحهالمنصورنرشكأكلالأصنهامى!حنر-!نإصلاعبسىأىأعدلأ)34

وفكلالمللما.السلاوج!ب!كلأنهه!الاوفعا!رو!فيلحرسرلوابؤا،ص

محدى!لا!لهنهلقكهحفا...عررثاعدىلاتسلالله)رقايهدتكوشفىلملؤ)235

لمiسح..،خلتهم،كرأر"سخلته!لهصوزعلىعور .26،27

ا.الاصنورىحمد)36(

شلساح!هومفىفاعتراحعلولىدلهص!العاليومفىلله)رفغككوئفىرز)*(

صح...(ع!لهجحشاضرا!!ه4لأوت!ه!ايعالو(!لهسركصل.اللىىع!لهج!ح

-327-
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3(.لألنول!منمناوماا،م

طىكرنرفكلأتالحالمخلقتجلللهروحلنفىعصونأنهمنغائحهموص

كاتالما.أقعظانطقالرافإفي.فلهلفارقحيدأنكأعمرنكيفالما"ء)93(

اللهوصكطًقمكلايدلكاخححاصللميا.ليىفلناالضياععنيحفظهمحموظة

للومم.!لفههلاولااشملتملاتضيعكىرحفظهااياه

نهد!أوحايديهالبارىنزلالمرحينىلمان!ورأنزعمهمفضالحهمومن

لقدزيبرونفكأ"طمالبارى!رلكوو!مفىوطلقود!(أراد"ْساوسشنرردببن

كلهشؤنكوالاشتنلل.والت!خ.ولالغال،لحركةبصفؤخىصاكهعن

الحالمش.رد!كهنعالىمما.المحلنىصفات

أضافهمصدرملهلادالمحكة*مرتحمىلىلرايمأنزعمواأممرمنها

طهم.جهلوفلك42(.ضصلآلوطوعامم4(ولبنلأسنا3جمزأرسقارأطحمهم

3.38حمدد)38(

:'r)خلأ!لأعيلأرشولأرنى.وكعتل!د!للهعل!الطمفي!كونفىوز-Iو-علي

والمرف!مهw)لهـطوفى،2اعحالمللهه..،وحهطىيرفلله،ررحطلةالنر

كمص.لرحلؤلطلكv!نصلرىوفعشمو

(.t)الوصفسكلئ!رىلصوصنيلدحتكللز!صى!لكئر،ةكهربصملاان!

goo aلكرمن!م!لحثحئصلهrفرعودسرمنسيرل!!لىوصله

يرلصم!وحئ3لم3خرلمح.ضحرلحلكلشصسكلموحش24-27الم4خروج

:4.الاا7لكوش.!لز

سطاثولمملاتينلاتلرصونلطزيىل!ةالى!ر!م)فإصعمكرشفىوز4()1

للنلاآراطلاوصارخصاععلأولأعددهقريىلرييمركضدم.طةخبزرضاعبعى

ريننالممممركك!يناتلامهم.وونصعلهلل!هوالح!يلزلماولخاأخلى3لحصله.نالى

6-9.الم8عح!بربهلوا...(نحت

canلصظما.صلوم!حالافىورروكلامساءصمو،يىالملاكلا،فحا.!كونفىور

رإعنههلاوضاعدكاصهالىحملا!احدىونلى.الأرضيىورجههرس!لاسنهمانامرط

طافلا!سان!.نيتلد!فيللاضلا!نكا.فىولنبدلرانلمأرجل!

-3.الما9معندنص(وخزضحا!لهافمنعته!لاؤإلهه
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فإنالمحك!4"نأن،شأنهمولا!ثرونلايكلرنالجنانفىالمومنبنأنبهروافإنهم

لالرتروحلألىخر2خىأروا!اوقوتكذاؤماإنماررطنةأجسادالمحكةأجساد

أنييثهمفيوامنأيديهمفى!قلم%!لمالتويفولهنا.قولهمناقضواففد.الطود

.الرسرمالا

علىكئرتقديهساسورأىآدمخلقلماكمالىاللهانزممهمومنها

الأرف!وجهعلىمايهفا،دالطرنافيفأرصلآدمخلقتاذندتلمًدتالالأرض

هومما41(فلكأنملث!عروقالأفاندمذلكفحلنلما.والحيوانالنباتمن

الأرنىفىلافادمنالملاكةطعلمهخفىومل!راد.رفقعلىشهمخالقه

كنبهمكهاشوهراالتىالتحرشاتلمنهذا)نر!اكون.مثانيحلممن-على

!راقبال!هلمنالندم!حمورإ-سا"(-)ْوالجنونالممفهأنواعمننوع،هوالمقدمة

مما.يالغفاتعالموالبارىاثعلرر.عج!منالق!ريسوقهعماالغافلالأمرر.

آت.مررماضى

وهوكشىموإلماوالنحرإسساعهلدونإسحاقالد!حأنزعمهمرمنها

تنةفىاحرتتحىالكحبةصفنىصلفةالفداءتررنوكانتإساجمل!رطن

.الحجاخأ6،(

امرأ6عن!لصنالمحالىكليساستشهدلى!رىنرقمضلمهط!نمدا،3،(

إزلعلرنلهلا)الهىلهمفض!هفىنرحةلكوننل!نالرالىعلىاخؤمحشروت

كز!دكلولا!زوعردلاروجونلأمركشقاصامقىلأنهماللهولاتوالسيلا!حرفر3

2هلما2!رفى(!م!واتفىكمحكة

)47fافكارقسوركلرأن.لأرضفىمحرقدالأنذضرأنلر-)ورلىلتكونضرفى!رد

اصار*ض!.ت!فىولالفلأرنىفىا،!3عكل!!رليفشديوآ.كلضورموإنط

!ىحزتلأشوطرر!ء!دؤ!المحالأنادخلتتهل!ىالالانالأرضىوحهعن

3ص.(...عح!هم -V ilابرراةلدكرatلر-ون!)ياثثهلحاءط*فأكادللو!لرملهـله

حدكهندض!رالأنلاقلبسرلأدالأللاأجلأكاصالأرعى!ن!زلاتلهفى

.YIA%ص...(شلتكاصكلابتأفاوولص

ممامريدلالعرن(شفيعكهمفىحمرفؤمماكرنكاأعلؤ)كبفلخورلأفىيوحد،45(

الرلحش.يشراز

ركللك-مأ73مةحواد:نلاشا!حؤوالنها،الدالأنىالنبلهداششطؤلم)46(
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لرا!مأهوى)ولما6وفىحمنورا)سحاق*"(سرلدفلكانتالفصةوان

لمحثاللهدنئىأنكعلتثدإ8لرامم!لرا!مالملكناث!.ولد.لنويالكق

IIAI)سماعل(أنهعلىرللأثلومذاوحدكاثنكننعه

إن!اوفالرا.التةزكركرر!مفىلهوي!!سلي!،وجؤككررنأنهمو!نا

رجؤ.!ثقدونذلكفى!حالفوصموالنصارىالجةالجنلأفىلآكل!وصرسالذى

كهر"(.الأبحهلفىوذكز

ع4هفدعاصم.اثتهنضحكعورلهفانكشفتنامنوحاأنزعمهمونها

لله!عييا!رالدك!كلة!اس"لنتةعدوب348-362(لمt)!اراءفىالكاكل=

ر!؟مه!ج2!لنل!ا!ليعماصرا،ونارل!رفى!اللكمحدضدكللافاالي!ص

مك!صمرثهحمو(سعلىفلأعلسكالملكعحدفأخرالصلافىوطفهة-للنمفى

أحؤاشازفيحىالزمنمنخزال!ةيد!اثنتللأصكىشهررعد.

له.فأذفىدكهئممؤ

المحش.2اظومىصت(،قيال!صورولفى)7،(

(EA)ماحمرولم!هالدىالنه31!لرامعا،ؤلإهـا!ايارلدتفدرعاحيلالنررااصرت

صلإهـا!اساعهلماحرولتلماسةرل!لألبنستا!ن!دراموكان.ةصاعهل

رسكرحمههمحلى3لس)نتطضةطهركد.لاواصمولدنتدا!ىاط.املأاهالم6

.17لما7!دكورشة(دمشنتومىسار،دلدرملت،لا!نهـلدملتالهفىونال

نسيمحى)كهعرحتاكرر،انمعأيهرجدكلا3لدكلايررلاسركأرند

ع!ىالدلهلش-الصوالي!متد.ابصسحرنىأنالالر*.لرفى)صاليللشالننل

ضا4و!نملالنلا3إلىولكالاثد،دد!3حض!رسىرظتدإساعهلال!علن

ملاك)ونا،ى12لم22!كرحه!عنعاككشكظماللهخثفإدكعلتلا!لأئ

الأصملافملتالكأصلشأى.ارلي!ولأتستول!ىوتلىالساءشللطسdار-

لك(..الطًلكنصأكشوأللكركنرzمطركاكاركأ.رصحدكأنكسبك27بم

ال!هةعلىالعىأطلئ!إنشم،ال!هدفىدكر)شيطان(وكلط1)44,(لكلسةْل!يْ)6،(

ضرنىمدؤالاا-6صفحةالمتصالكا*تاسسنىموكطا!سهول3آأفرتايى

مططنطنإعلاد!تهىالسللحرشاللهينحرارشرطووواناكأالأولالاساحأهـ-

يالصتل!!دالهدانلأوند.T11-1صح،اY-111أس*ضرعنهد+.اىوركهأرو*

اليه!فاموسإلىارجرعرس!كىالانذ.لمجن!نهطرالملةر)النطد("يمس(عن

رلك.علىللرنر!)شطلا(،)اللس(سا!".المنص
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امار-.نىكلىنرآنانحلؤلهلاحقيفةالمراملرهاتمنوذلكه(عضب)ْوعلى

فولمدانوطأساوضاجحتا.أ،هماأسكردالورواينتىأنكلعصونأنهمرشها

كلميهداا!وأسنزرصنكيلامىحمههكهفا!ؤاللهولد!ن)1.".أ!د

.لذتشالسرمكعالىاللهنىمحلىومحال

وافترضهاسترلىأ!هينرلأزنى!غوبيكررللأنكزعمونأ*لهمومنها

2.(.البكزيعلىكانالدىالطممنشمهوفثهفحند

واخوكهشإساصلوصنعإسحاقاينهورتاللاآعليه!لرابمأنرشها

دا!لرلصىفسكرلرشوضرليكرطركرسفلاحاككود!ح)واثد(!كونفىوز)05(

علىلرضحهلرلاءلاثسامخلرحالاطلىوأخرأضأيهمرؤكحلاأكوحامظصرخيله

ظماا!ط!ور!راللملىاءإلىل!حهاسااصهاعرزرصراررا.الىر!طاىف!

لإعؤ.مكو3الصمهد.كحكطردضلىالمنراثه"فلصاطمضزشرحاس!نر

رلهكنطمس!ئفيضكئلهمثاللهينعلهم.صاكم!لارلكئساميهالر!مهلركوتال

ومورلد.مر!يايلأكيفهرعلطلللمرلنو*ص!2-27.لم9محلهلكعباكحك

ولأس،الألييممنلاصللإثنك!رتهىلصكى)النذسمورا)فىبهزطوزضاشي

كولمأعلههفوروشركورعلطالاررو،لاينلممن!ح!للا

نى!حكئلنعفلأدهسهرايحما.دحلفىوعئمرعرشررو)وصحدهكرلىفىوز)51(

رجللأ!فىنىو!رضاحندأثرناللمنمريكررنلتراتا..موالمنازفىنسكئعوكر

نلأ.أصناصن!صسه.ريدطعخراotنشىململأرض.كلركطمعدالهدخل

ياضعلطعها!حلمرلمأ!اىواضطمتالكرحلتؤالل!ةدلكفىخحراأكاسافضتا

نصنط.أىحالهلرحةاضطجمتنداىلشهزنلأتالكرالى!ندنىوحترلا!نحلاما.

اللهلةدلكفىخرأأ،سافنثانلأ.أييدامنخى!اضطسالنافادحلىالله!ةحرأ

لرروشايتافحطتولايضاصا.!طباصهاسلولم-واضطحتالصغبزوفاتأفا

اناولتأ!نارالح!نهرالومالىالمرممئرهرأوسرلياصهعتؤانا!كرنرلدأيبها.

03-38.لما9ص!موم(يىعودنىأروموسيىاصهعتؤ

ورسفنلعن)خرعرف.ل!ثةحن!تو3يكرومرار(ذا)موشا.عرى31رأولئ)52(

رلحيخير!لرحلالمأضازنىاضلركلى!كوفىنىوزنن!برنىإلنهالى

ويحصىنمييئرأرأنلأرنىللكفىحااصرك!لكلااذوحتعكل.معولوراء

2اireصع...عأكله!كةكلهة -r rأت)رارلنم!هصاؤابكررلأصأيؤحمرسهولذلك

شبمعلىص!دتلأنك!نلاءكالمنهسافى.رشلارتشلق!ردىكأد!ajككرى

.3-،لم94لكون.عح!نراشعلىدلة!كدأ!ك
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هدهدمهلمنصدومونلأمم.كحالىاللهالبطءطىوانتراءكدليوهداه()3لرده

سحما!د!مثردرصكلازفىكعثولياينة!تانيزعمرنيمومداالرف!ل

اخثعراظمايالاخطدالغيثأمرممأهل،حمعهوأسلمأي!وانكار!اوأزال

خمملافركمي161,1حانىلم!مككزممنأمر!مJانتهيواسنرليفوتتلهم

الموننكثلالياللها+طء!ثهـهوفىكدليوهداايلاد)"."كلكلرلهيظهرولم

صإلو3شمسومودف!طملعاليالله؟م!اءمحنهلاىنلمشلالأمووونتماس

رلك.

خلامهورمهاالامار(اله،مرأ6رفى!قوليتنكهوفال!زعمواومثها،أكم

لهلي،ؤعالهصدعو،معهداءضز"لكنصارشه)..(حملتوا"طاوعصا.

واىنلكفىنصنأى.اللهرسرلسح!ديصضهفى،الؤالملككغل!د

هلاعلا.حهلآدعدوكزل!وحىدعضملاطمؤ6التوراعونهيؤحثىفضل

خلاادلهلطءكاودو3طكرما.الههؤ!لهندن!رنا.اللهنىطىوكراءكدلي

وظكلا.(.

)واعدطهلكلييو!ىليصلرير،لا،اسرلد!رلم"!وؤثرت)53(

ml-X-4بر!م X.طه!ركلنلسملاكريمكعتلسر،يلو!ل!وواطله

ا.-.25لكويغ!أرمر"المثردكللرظلىxلب!هي!صوعرنم

ولاطفدنثهو!يسدر!كةكطلأمسهال!لتتصووينمكملمهكوقفىوز)54(

a&,.,,4,.لمرو!هاليعدىلىملاعلىصررلهلهكمصالثثه adjop.

كهوثكمل!ى)ضلضعضصلثلا3حمح!لمصحنر-!ر"لولادو!عند

فىنطتالممي.يدشلمدحمنكل4كركلوا!صالسلأ،لاشلكلعنسح

ضهورواملىص!تأعوىوىكمرسنرسيلكلدنوسئكالرير!لأثلموا

شتمطو!اثررسدكهرككمحوور!لابهر.ركلاكل،منال!ظعرطAل

1134،2،2413"2*2.عحلكر!وعرطككم

ضرمكودن.وكلاشص!نلا!ح4م!د!ا،أمصة)55،

فىسلىكللد!ح.%--*J!لاسولاك!لفىددولدالثر*مهمحكل!!لا)56(

كلوماويرله!صيصوك!كطء!لهككوكنرممععهملندمه!)ناهي!ا"

Uألدلحمملإكلافى.155لةلصإئد!لانلايرطردمككلرم-عاللهطحل،(

/*.23س(..الرسلشدديحهلأل!اءماللةأورمم،
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الأرضرلى3!ه(آكلمحنالجتةإلىنزلاللهأن!زعمونأنهموشها:

ردطوحشيالولدفى.(يراميميئروعندساالعلونلم!(شجزمنموصكلمحيئ

البارىار.وكليجهلفلكوكل"()ْالصرحثناءمنوشعهموتومهنرألسن

علوأكعرأ.وللىكولونعمامنز

وأمرهمعحلأيمو!غلىموصخالفررن6أنكزعمونانهمومنها

منحاالعحلصنعالدىأننولهفىثانهالحكا.كمامردونكر"00بحبا

ىااللهنىكنسبرنوكهفالثامالىمرصفنفا.البقربحبدونآثاروكانالسا!رى

لهاوقريواوالأصنامالكركبإصر!هلثنوعبدوفدوالفساد،62(.الكنر!ىالدعاء

نحثهألمبهلرسصرليحدلت!اشهانىلإله)ومععو!رء!كونكأرر)57(

نتل.لتفىرون!مد(لألهلرسخا،ى.لتضحروسلفىلإله!رلطوحمهصوامركه

.3i"-اظخهك..،!ادكىنستلمةكأصولكصحت

وراءا!لنىفس!سلا.كل!نحمهه!رو2ضكلصنكلاموص)وأصا!كوشفىوزلهه(

!فاخ!واعشلأوص!لوسسهيالر-س!i0'J".-."!لهسلالىوحاءالي

لحةر!شلله،درلينطركللىلر-رأىنلا....عرفيلمول!حةدال!اركونداللهتة

?s rrLrrA?)ا-4لم3سا...ص.

!ممو(لله"لهركلصملإكللر!طهرصةركحنلحلن!رلمكلامكررنولماىوز)95(

!صر!ر،وتالدمة!فىممراوعرعصلمرطكصدلر-)و!رر1117بم

الخر-11/5!كونوسلرسكوري!سحالتكل!مهدفىعلأ6سوصامت)06(

.هلما44للركد،11لما9لر-،لم18ا9

0Vلى!سلاعثع!علس!هنى!أموصي!للميريى)ولماالعر!فىوز!

سر2رضشاعصطولىلرصسصملالأد.لسرامككهةن!عنملهونلأوا.هاروفى

رلروطعكموعملالكمنىفلاا!ىالليالماروأنرعرعدوفىلهمنن!مارركه.لايم

أسمصنلكناصلىمارود.!ىماولوتنصنىحىال!يرو!رالحيكلثغكها.

سر.ارضشأس!مىير!هل9مله!كعحلأصركاتلواوضهثلأزعلوصوؤ

Lj(عملواالندفى!كرواللر،.!!افرقدمارو3طكا)مد"و!رىكنىلرمدرد

عع..(للمينعرا3ولر!ل!ل!ىرجلى.سلامةيعح4رنسواسحرلك

)2:ovعمدسولىيملأ،لالملوكضرنىوزرند.إنهلنهزئذكرالمدكورللتضةل!ق

لحعلش-ط!وعطرالرطكا!ركواإصراللبىرأن12/28سع!روولمللررنمي
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قيلةشرجمل-زمرىهحموتدأ!رمم"64(ثئوموسالزنارعاقرواالقرايق)63(

البمح!فزيطنفعر)كنى(لهاكقالالهنا!امنينىعلى-ضمعون

ضيتك!االناوعر!أرمةواحدروآفىمنهمنقثلالنبما6سوتاللهنغرسم

.ثررالهم".6"كذلك

حلى!سث!واأرإمرال!لدنهىخروحمهمحدأمرممصصأنزعمهمومنها

!ك.!عالىاللهلالوقدوكلاحاشا.6(وشصسوهلاكلام!راوأنولياممالمصركين

8التررافيثالطأصهمسهانونالوالمللا**(إلىالأمالاتلرثرا!ياصكمللها

لالوايالهمهـدلك!تاللا"!ماإلاعيا!حرآلموقالوا!نهنم!ماالا!عرمهولم

4*طرصالعيأحاستلاصلامرىفىرلدكز16(الم7!والللود-

".فنيؤلاسصردضالى!ممذىحى.!لزعطكل!ند)شولهرر!انكل

-6.هلم8هرىكر"مصالسرعكلمويها،دلسالصالععنه)صسلمواشاص

'm)لأل!'وأصهلرييه،و!ولأولريللردو!كطل!-ضرفىالأحمكلهل!هـرسر

!زفىلم!كعحلدلنر*لير!.كطكىف!طىوهرووو*اعر!اؤوالالى

ولأصك.النر

t-%%-%لم3بمبولر)،6( %f ,-Lr ti- rtnAp.

ن!ورصولوسوالأوسوصواردووالهم!مملىهرايرللسل!مكونفىدد)65(

وطثهملسووسرععAلوص!ر!كليرل!ل.!لىلر،ضي)ني!لهدوفى

اظراصاصال!للتطلاسسضدارلل.صهـر!فح!وفىلدللسمناللللرس
قمصلكصم!فىلنولرركنفهن!كلفلكرلىظط".ن!وريعلاك!تنقووحمد

لرحلكلههماوطنالثهههالىلاص!ىلركلررءصلؤطه.رصحاوأخدلصاتو!

وع!ون5يأ،!ططوالل!نركلايرالهل.يىعن!هانمثعطيفىوالمر؟لاصر!ى

الر،3وا...علأو،.)Aصىالمل!ل!معكلللدىاح!وللاص!ىلرعللمكلاو...تْ

14.لأ،3125،4،5،8،صل!مهضرريعسور(ثت)صيلنثرلة

رحلصكلسيللسيس!ئالكلمكعلاصسلرلر-!ددرىكلوز)66(

محردفىللسيسةدر!واصرند*.ولثحةتأم!علاحمهاصدرلاوكلعدي

طلرامرس.لرلحيل!ويرلل)وفلفلكيصل!موصىعرتلم3الماالم!ق

حىيلم!من!ودفىلللحيرردر!إأكللطدعيوالثع!فنةلتالمم!نش

لمرتنلوأطكومم

;C%V2"58.ص!"حد

(OAللاص.طكركل!ا.ضلمولططاولاوخة!لامط.أ!كالاعرطي!هةفىدؤ

AA9102لم23مهه!رنيلأغكومنمما،.
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ومنها6(!لمونأولوهمالكلىلياللهعليوشولونس!هلالأمونفىعيالس

علهمواقترحمعهمسافراأنزدهاقسةلهينواأنلرعمثمالىسهأنزعمواأكم

لنكت،ردي)ياانهنى!الالرحهلأرا،افاموسكان.سيكصافنوهادفتها

ونال!م!سعرأفىصأىرألأظمثهمولقمكعنهميظنأ!ارىفكان.ضلأ!ك

فايةمنهموهذا!فنولكم)ْعلكاينفرسكماسثفاىلأطنفإئأنمان!عنرا

فإقكهرأويالبملةطوا!ترلرنامحمالله1aبرىوالسغر!االاستعفاف

ونارلي.وأحولملىاميالكفرفىولهم.كهزمعلةرأتو!هم،كنزنضالحم

من،كس!رمحصمنتليلوهوكرىاضزقلهلأطض!حهممناضرتوتد

!ص.

...ال!مارىىdف

وكترولقهلحم.لنعثحهمكحى!اليهلاكأماطرحع"اطم

امرأهـوسكتفرادفولحتالأرضالىترلتلأزلهةملم!يمزعمهممنها:

ألساناخرررنرجهامنوخرحتكصورتلمحعغلا!ملنطىأشهرتطكا

كنكلغلنالى.لأحو!شليص.الأطفالمانالونلأ"!اسينالأرفىنى

كهرشرعفلطخر.عنهولا!نقلكر.صالهلاطر.الرجالىميلغا!الأطفال

وتلؤسهوصفكوافصه.فك!لواصم.منطفامحدوليتدصه.دمرنف!ه

!كان!وصل!.ممانا

CMىحمدبرعر&صMe.

ح!الضةمرصءعللأال!عؤ)وكلامدملحهدفيمحص!رلمدهصلألهك)07(

صدوانفاالصعؤاللصع!حنرى!موسءلرليوحكل!الضةورحددضف

ا1339-اعرىعاحمه!رعلكلمكماوحهالوحهلر-سصلضة..!مململلى

ل!ىوالثحيالتناشسلنيلمرسلر!)و!وؤحم!لدسصلر!احاعو!ن

أ!ا.نللالنلكوستر!ىووولإكللبملحنتكىلأرضيىصررطيصالسه

ا!وال!وحمنرل!سنول!رلهئلحهنهئولأ!رصمكحلهن*كاو!زالمكر"لرص

ل!ىلى!لاالنهكلرنةعليضىلألكوطكفىممدىوعلايال!جىلركل

-*5-
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*الحرنه"مدارلكاليا!.الأزيةالكلمةأحرج*ىما:لهمقهلفإفا

المتم.يالنمودضصنا.المشلننصناذلكفعلت!ماقالوا.الدخ

على-ومات!راورعماثهخلاصصعبمالىسنثهيارىأفى!رمحمونيمظ

وسلي.نتلسلاسهمورام.نعليدخلاصهمحاءيل.!نىوهوخلاسم

و!لأيوا.فقالواعنلهممحدسا.وال!هنانياروروالعلل.لأطن1الثلاعيلصركمهدا

.ولنرا!ما،لنلامندواوا

النالثالهوآفىوناآالأمراتينفنؤاللموصمععليالههمأنبنبا:

2*.لايرلةضلهع!منالأثرالوه!.نيها.وحلسالسماءإلى

وتاليأصماالدظوأرا.عال!لالىررنعهالمسحاحعمل!ليىانرصنا

ربالمحا3تويمنقضهلاساعلأ*.لىعررتر

طلبمالهكونأ3اللعينطعفكهفضطكلوردي!كلهر

ممكندوتالواالعمرالغهروض!لوامملواالكهسالف!لواضانااطمومنا

نكلؤ.عدىهناونالعزأامحطامم؟الم!حصسرا!عهوش!شاالرليصد

أنرمي.!عغاييكوح!حاكةهدفكون"!فاشريزسهط،نالضراوأعلاهم

-اللوالي.3تلأكزش

يه!لاادكىالنلغةاطالةوينسطوحطؤحرمؤلأطمالخانلركومنا

.!محيو!روالإلمحهل6ابورانرافموا.خلانهاملفلايعوشرع

هنا.اللي،الش8!ه!ر!ة!)71(

23،24.02،21،ورحاصصور*151صحوصثى2ول27ص)حطزع)72(

لهدارسعمشسا.!يلسشلم!رمي!ر3شلييىسالحد،لمسئوز)73(
الع!لرملر"صصكلللهافىكتيع4وثد!ر!الط!ضأط!ر!عاعللاو!يئ

،....اللهنمشعطس!كلللأيلاولهعروحد.ليعو!و!ظصخر!

طهاعل!كلهدنلىومسطال!لمطكحمسرلرحم!اعلحمليى!االدسأمحدلم

ا.-%V،صو...(وسدت!رت،حمط

:Vi)كلمملاماما،"!لدؤ!هميلمحزهـ!دالهة!ةلر،شضصصالمردة

أس!-كممطوا3!يكلرللح3!حاطىصكم)ولحمدصلرطورس
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بركر؟ل!!ftجمينم7ح!بربرءاطر3ير-جميح!*+

لاوf!كؤ3لملهم!ص*Z*سn4.الهمبهملمإ!حمبهيلبم

(LA)بم!elf*،برءميء!ءكليمسليجمم+برع*جميلبم

'(A)ص،س(!بر.!م

!،*"بر"،8-إطه.
يم،لمحملالم؟كبييبهسح!احميحم!سح!حم!بيحمم-ثى3

بهيبرمممء!س!!eefص3ء,جصيءبهي?!ه!مميء3؟3ك!!بم

-""بهمعيممم-ءجمبمبر.!يبرمصي!ياحمي!هىثبماeبم03

.!يكاء!3بها*ص!ا.!حمابهى!3مماكاعرسحم!بركى-بر
صء؟مممع!به!كا؟مممهىبهيكا*ممم++++*برحمر!
-عبمسي-!يثمابهى!يور+مممء*كييبهيلم3يمعج!

!كا-ثي-؟س!سمابر+يى3بم3؟إ+3ممىسبر
بهي+-حمي-ط!!*عم.+

هد"!-ايحعمصكاجممميماص3-سبرا*3؟9ا؟3صبرص

بمس--ا+-ftدع!سمحي+33!حمركمبميى3+

كا"م3كي-ا-ممى؟حممام.عيماكي؟كع-ا1!عهـء*!-9
-kr+بهي*ا.+ء؟9كممصس+3!حم،"*!!.ص

*!!مسبرءثي-صبم3كا"حمe!م!ي3!،ثم!كى"كااىأ4
-!ي-،مم!.+ولس3ثي-حمدثيCFWtlكابر1يكش

كما3ص"!حملابما.

،لااع33-!3-حممه"ءى!مهي"!مبر!رث!م!!أ!
.حيس*رممم*

51VAI*-!هه!!ميرثماحم!؟حهم!!-!لامم!بر
*3كمابهيا!هـبههي!،ثالي!حى؟لي!ول?يلاحم!3يثيس

مميم-sr--*3صع"لاالصءبه!مميءول!!ولWO.سيك!

ا-اثمب"*3بم"برisـهع!؟"كيكا،+!صول)+3!لم5لم

-+مم!لمهلم!ىمممىا+33-ءكى3.!ا!!كي.*لالا؟اس

.،8!ا)سد،!لم!.

!ههل!كاحمي!بهييحىجلاا*!ء!هي!،بر!ثهىك!ربهى3

بممم!ء!مييصل!ر6-ا!جم!"س؟*.!ا"3!يهى3ص

حم!جبمبهم+بهىبي3ا؟ممهـاممبلأ!رممر؟لمىبر!.لرأ!هي

ا+،ايه!حجبمبم"لصربمبرا*م+رر.بم+لام+3ا+ء!ر
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أطلوالدى!نصهايفنلوأ؟والنورا8اللهمحدخالفمنكفروضحفغد

ئحلسالظر)3لهموقى.متطاولةسد!المسهح!مدكىيول!.هرشهمالخان

!ولى!موئدشثا.المس!حفدلايننعكملإله!لمكلاطرواالخاناحدروا

طسىوتداسا.ماطضلكلتا!لةعقرلهمر&ارخ!اعهلمطداللهنمنهدا

*!رر"ينلاسللإل!ك"فىرسثلهفينفال8النورارصواالختمدا

رو،هور"6لكنصأتلم)ا!ثولوالمسهحنانكهد.المسعححنمورالىشهاما

!ملها،!

فمطلله!حعوفياللا،يحضكحسةللنصارىلغاعلمالرههان:مغارف

فلكظغالنة.من!وآفىمتصاخمالسنرصإلههم!رجالله"أنو!زعموفى

!هالأثءل!دظهرتفلسااليوآلك4فىالكهسةالىنمض!ولظمررساءيض

و!رسلنايلأرنىلخسفالساعةوتالوالأتشاءعلينعاحنايزمها.لهتلها!ا

ماحما.وءأرىحى*ىمنأضعطلافكمهلادعرانفالالصوامحو.عيا

ال!فف*ففالرالأصا.ذلكمعرفلأأرتلاولكىفف!!شبنمحنرعتلهفنلأوا

القمط.اضثمرتطهأرسلفلماالسثروراءأسعايناكأ

كأيمكحسلأ!ةمعلنافىحد!دصيامنللنصارىأ3فضالحمومن

فىلا!نلدىلأظدوأماص!اوللح!كملىصدىكرنض!والمه!ع!كرلهد-

لصصا-714؟ا.دكو!نمهميمهلكثنديه!طشالشدلكختطعض!لم

VolI)(!الأاد!ريئ،1ط!هترسلهاترثه- Aكلد06،الألأل!رامهئ

لما-1117،2ايكمحدرلملأفىومررعلكلرمسئهلهـةوهولى!ريممخئ

2-9،.لم5لم!رمكلهللميسحصوس12/3(الالمرصكست

مكالدصس!االتط-كهـاالرطئصنشصرمي-!لشطرورلىلغللند)*(

كلشك!لاام!،لاممل!كللي")طثلالحةو!ييفى!رليلدويد.ل!رعه

32لم5لأ!!لاوطكلمل!33يهم!نيلا4oحا!هدممoلص

،(15*!لمطمأدملا"للز8ث!ماولاكمعاليلالىكرمللحفىراسا)س

II'كولر!ولهطل! IIلمar4لى!ماللسر*!لمAjلىم!

!ى.!عهدفىللحلاعتهى

صدر)!ملعالهفىل!دصلرصاركرطرندهمفىد!داهد!ت)78،
%-JIAMIJ(Julفىص-Wالنلوبر؟,OrUJ.
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الصلىياهدواإ!اصرنوممدطمةولاusي!ر!الهراءونفوندالمضلي

منحمر3كالكليننالملوكهمسندنثربعىالآلأللكمنوشعحرا

الملهيصهاتفىانىظكر!ؤ2يلآلأطممن3كانلالعحيل!ا!ؤ

الكحسةوأرفىالقعةشفمن!راز"وفماالبدارفىخأةالمتما!ىصححار

ظروتتفيالكلس!اىالملكفشر.السقورومنومن!قالامهأوجمتالتىكى

انخافواحتىالصييفاضكللي3الح!راكضمنللححارمحنثالك!نفوأمر

كفط.

نررإلههاكنزلالملبنردعلئصلفة!اضاكخسةالمضلي*دفىؤنها

طافعلم.وفنمز!رتذلك!المون!مالنةمنوقتفىفتتندفرقمن

تص!ةالح!ارمنمثواأممونلك.الحالح!ةنرفا!انمارولاكهمسض

!وتتنلككانانإن.اللهـالةأطر!وزلنأ.!رلاد!قاطىلهارأررزواامحوفدحدي

محرففلما.للوتخمتقديسر!خخجالتمهةللكفىالنندنارأرسلراا!وص

والمرف.السلأثة!صفعأمرال!لةوحه

الم!لىانطرعلىالسماءمنكزلالمسعحأآمركمأنممزعمرفىأ"دهمومنها

هلاصحةفىلايئكوفىوهملهللبسهايكسؤالسنةفىمعروفروآفىكللطلة

فإنأفنهأآيلأديإفىفىينونزولهااللة-هلهلى.ينتهحمنيمضهمكال.لبلالدهم

الهللعنوسصوناولد.اآو!رترورسلهمحكه!ن!!رسللمنكهد،ذنهكان

أنلآديمنحمؤفك!ف!ر%لنزلكلأت!إنعفاأخىحنسهامنلرجل

لاالأسكرونل!كلاولزفهيكسو6لرجلإفنهكهرو!رج!خونهمنله!طفى

أصملا!.فىحرناففدلطلكهفأآ4ضشاالمكلكاىكرصلذلك.ممحلم

احمث!حواف!فاالهيحبرنالنورممعدسؤالمتصصا!تلهمانوعها

الأمراتخكريسر!ختقدالتندوللمهالةخعلفتا!مة!ريفشنارترلتعند.

نلكفىالطةوو!السماءشنرلتتةثطالافلا!ئكرنرلأثتهالثالدعاءو!بم

أرسللا!هلوثركلأالرتنلككاقفإفاثا!لشالقبةاومزفى!غث!أرجلأأن

مشنا.!فلرلأ!يةكاليفى53-63صنةص3المزا!رلضافىانالرنمثه)97(
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لوكلا%ختدالبلسك!منمدهو!خولطىفرتالنفطنارمنقساالرحل

ول.لاحرور-ْوالنارالأشريقك-)فى!لتنا،"ثقدلمنررا

!ئحلصر!ه!مثرفممالالأنلاك!دةلاتيلمنالنصارىمن!ومنها

علههدعالىاللهماصنز!ددوكثوكهت،صرىزفى%منع!ؤطولمانعله

لممنطحهوصرفعمزطولأ"كلمفىومنىمالهفىالنحكميرهمى!د

Aمروطانرد!عدونرناحرسلا!مديعد.منوعقههاولا،.لهرعهرت!عرصا

!عترلم.!ايماكندمحهممامط.ناسس)ا!فىع!ولانصئهطفيلهولصل

لإصننحاءوصرميلايرونطوههمكلزفىالنعارىمن!رموم!هال

ص!ط.ش!ل!رخنطيش08،)

ركنومردلس!نصدولسلملرلدئ-رعل*ىكئلار،يلأدى-لإصر!س)81(

كل!طرأصدررمصكلسسندلعفزسي!الهمدلحتطه.لركلاش
صثططفىسلر.كوفىلأركلسك!ؤطوكللسلا!رطافى!كوفىلأركل

02/23الكل!م!هلمك!من4حطدسركرع)صكلصافىرزودد.لم818؟

صتلىرىسطططد!الادهطييعشطوعةمموصطه!كلوش
!نردصسك!نلنكل*.!(fm.)صاال!ندررطسعررتدلسي.لنؤد

سوفىناطوصها.ودوصلللاس!!سةفى!نيرركلوتدلرصلا.صسك

رل!ال!لر.لأللرهسنتويملرطد.لم،كوص!رود!عكللاعكرد

وثاتل!كلدلم!رشكرد!ة.سهل!رصلمنككلللهلللعنكأوكاع

ضالليلدتكلأص!منعللسملاO%Vللكصةسسمىلكلدسكلومدصي

!طكللص!مكي،...سصمكيلسحركاهع>نهمكو7عك!لىلحصول

!ممدعس.أطكشلى!كللرحملىو"كسلطلاهمالة.هلاكث!ق!لإ!

ميرلل!ر!مى!هةوسلاترلأ!كم

!حالالأسلأطمحنر،كتللاطةكلرشوث!طسطكالتصطرلكهـثط

لفروطىطد"رطكىدلا،علاشوصسى.!رعيولردرصلى.وال!رص

لعرءحمطدالمطهرورملىفىسكل!يلكلاكتمىم!مكelةبرصهكفى

صدلككلالللشولر!هلىلىل!ةلرثهه!من!ركهفىوكرلكلردهمةفى

لحلدصلىلطهسكملط!!دأطكهل!يلوتتفىيهحىسومص
مسهتسصه.!دغلتل!*سلرموسييكلى!لىلهـروعحو!ش!.

ولملى-لإمل...،!صر!ل!!لالىلأ!لأعرئمس!دحىس!ئرشص
؟-24؟.-13طؤلأ-عد
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مماوفلك.يالنبماسةمنضمخوموسلا.الىنوؤشو!فوآوشرررأحدممفعول

2!.نلك*لىناف!الر!عنثرولاالمح!دأحد!دؤ

الثىالبهةولسقطرن!اسلىكان!يالمسهحتبلةيسنديرونأ.طمونها

يدولطاسرراالثىالمسامصصلهمكفرأقآثمارسالونصاعليا"!زعمون

لدكناهثدىشصهدكروهد-يزعصهم-+!علبهاسلبؤالتيوالخنة

اللهلطرللهايم!لوفىمر3!سموفاسورخةكنثمهمفىلهمأنالاسلام

محد.لنااضفىّإلهناأ!dو!رلون

طكتيرتلtoxi-ftجم!ط)4!صومهمنىإبمارىزادنعحلأ-..

وسواالنم!ارىرتنلواالمفدسيتعلىاستولوالماالفرسأنزلكوسيي.المقدس

AV)فوا3لأالمحطلال!ميراناالصرىنرد!رحدما!مثدصه!لعلا6يي

..،سكل!دكايك)م!دل!هلنديلن!ؤىل!ا)ييزالوضة!لىلأرلىيالدرفي

-is!ح!زأنر!رمي i raدلا!رعدصول.محنويى!وليىربملكرد!ر

L&8لصلا!رطلكبملرى.ضدلر!لرعلىواحدطل Otj.- obعيط
ا!ر.لأصيرالحت

مط.!ن)رصهههعة)83(

نلكسد!م!3ال!هدخاشوكااللممحئلاحاعموبصيرى.ضدلموآضوم

الكسةرعرضالىحمة..لل!راطدو!طإشانالل!هوك!دسمشخالطمثرلاتعلى

!ال!لأ.المومالتهلالم

عامهاهىالأكسشطمنصلأرمىووطوعردسةلديرع!الئصالموما-

كلكلمنالمراطانىوصسرلألاآلاحمدادابوصمصلا!هاالع!هد

ال!ل.كلملىوضمراعلهطكصجلوتلىطكولدحمر+

اللا.ييور!احهىرلر3دورا!اطر!دالملا،سرآ2-

ا!ع.فى!اا!!لط!سيوشض*أ،مهومدولرسلعرم3-

سؤ.مهرولياوص!أع!رع!!ط!لحلؤ.لطهصوم4َ

لأدلطةير3رسىأ!نمراطها"!ط0لمهيو"ط!ولمرآ5-

رلطهوركاالملا*وع!دىمسشيي!مال!ةطلوطىولص!،رول.يوىعرم6-

المحالهدم!المرلزلدكلأأحدسا"الهرصطضفىالمراوملاضافظ
ع!ك.للىصرلآص

واحدهـمدئطده3وكرارلدهوراللا،س!كلهـسلاصحملاوضا.!هراموفىعوآ7-

ولورأ".

-rdi_
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الههؤكلقا.المقدس!اىمرنللوجهفلما.فلكعلىال!هؤأعالتهمالكنلس

ضكااثمصالتدخلنلسا.وأصايملفسهمعلىفأنهما؟صانرطؤ،لهدا،

شالا!ؤخلرسالؤالؤسءعلههمدالواركفا!ؤمنمالَفَراالنصارىإلهه

كفاؤامصالموآأرلفىحمعةفدفصوآلعنشالرا.أمننهموأناأنتلهمكهف

فلك!نالدمنونلن،النصرالهةطثاتالموآفىاللعمكلوندعلضننك

الد!ن.فى!لامحيثأبصومداالآناقيى"رنكي

فى(صللهلهىمحثهلعهدصاسؤللنمارىان...ي!رىفطححلأ

أملماوكانصنميلاسكندرلأ!كانفلكوسعي.اكدعؤمماهوثلضريعتهم

الاصكن!رلأثلىفةفرلى!نهر.لهطماوطهعرفى!الهكععلونمدسواهل

اعوامنت!رفلمالصنمر!هلالععد!الآفرا)ا!صنلررس(له!نالرجل

هكحعلأممنلو9كغر.لضلالولايفمر.لا!ننعلصنمك!دكم)نفغالالنمطرى

بهسروافأحايؤ.اللهنانماوشافمامحد3كاالدطحهلهلهو؟كعثم!لععدال

ششولالهرآالىو!د.عاللكمةا!كلصلبايارسىمنهوالظواالصنم

,yلرالص.ولاالمسعرش!لهأعل

لهأعللاالص!هه!دكعرفآخرصاللنصارى)داعرى...فدمحة

مضفد.وعهزافررع!دمحثهلكيالمسهحرفع!دأحلنؤإنصا-لا!ألهنة

عنز،دملأ!ىسنة-دممثةلمصاليوحدالىالمسهحمهلادومنالعلماء!

كدحموفى!طةالنط!ا!فنا!ىالمفير!ضلوا!ؤل!إحلالهوسبيمة!8(-

انيىالمذهذ.فرا!طا'افام!المصلو-.لئأفىكقهراوالأوساخالكناصاتعلهها

لحةكلافإفاظهرتاثميزصهكئففأمرتالملكقسطنطشاوحةحاعت

صليالثىرناخشيةشلمل!ا"كهدفتالتالظودييعلهااللمبئصبان

.,.j4-,fs4wjjksAسع!رملع*،لأولىصلون.سىسمملىى!حكل)ول(
-.40AAمنرع!ت

مى.شولل!سصضسالن)86(

!وول.ص!مكل()ود!حم!لة)87(
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-لم!عالهالصلى-ثوضعنأمرتالموتعلىأضرفتد!ضمناكفكانعلهها.

شويرىنقامالنالتفأسننهفمفلمالنانىفأمةنمفلمص!ليعلهفوضع

!اللىهيننلنثهلرليدلىألهفعلتالنمارىظك.لأسثهممكنلمكانعلنه

مأضذاسدفكعف!مد)المس!ححدحمرى!اممثا.والغلتالملكالى"رسئت

منمأخو!6أولإ!هلفىسطركلأتمعنرلركاتالأعادرهله.الم!حعن

ايلاممذ.

صركنمصثىا!عدلمملاحدكمالصاليالشحىساأخيررنالهمتتول

وهمواحديأعهعوخههمحلىيصليمنفشكم.وصمكمعلىو!صالوفيكقبلؤ

الفربم)19(ومموالمشؤ!دمةوم!هم9(اروم)ْوممثأصحينومنهمى)9القبط

4لورافىنلكفأرولا.الرسلشر!عمنالغشوهلأنههاءيرعنلعلمرله!نأفهلا

حادعفلوفىعملوالصييكانوتد.داؤوشامروأر!اف!عماونهراتموس

العمرلاكطموفيفلمثلنامحلهه.المسهح!صعؤضرفنلنمفإنويض.لالمنت

*عولهصدحماراركيالمحانأخهروكيزلالولأفىلهاودسحدوفيوكغبلوكا

حال-فىركيهفكلا.)29"!رمي،ممالآدىصاركناثوفى!دكهدينرالصطنالمدت

ى)هان!.منضحمالفىالصلىركرثهمن،لتحنىأولىلع!مه

!رلأ.شررللأسلحئطكنلعه(

للأسد.سلرىيللكص!ر)98(

الط.!و!ثول9()0

!رضنكلل!لا،طىلثالتلضفىولتكىN-..44النهكلطىطل!!طلاح)19(

وءوددلدحسا...الكل*دلأولعرنسالملكعهدفى!ت.ولأدلىهسPأللرو

متل!طتلامهرطو!ةمدولكئويسهصهاي!ردلر!ةوصليلل!حمؤ!رلملا

ال!.الأولىيل!لكةواصحتلىلنرلك!ئركلل!لكلن!ةالنرلكنمملكلأيى843!م

رلا.لفال!ةلدلكهرأست

رركماالحيعرلماثهحاوطرحاصيى*)و!ا!ساحملاكلملاط3لزفىلؤ)29(

سهوويعمأصلرمردعلبسرصدلم-ال!رلا!!منر!رصمرثسح
الملكعردطنل!را.كلهوكحميلأحلصمسرللهرسردنرحو!لاط

!91،35ء3.لأمحلى..،لىميرلسلاىررأالردي.يمماكى
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السحوفىمخلفينالنطرىنرىأنا-+9(الميحي-ش...اصىلعحة

الأرل)،9(.المدهيعلىوكئرهمكرمهمنونهمولهوا.!ولزكأفشهمللصرر

-"وأعطالمس!حمداحم!ؤمماوهلاالصورمندغلرلال!،كنلسهمأنيديل

صرحتل.ال!تةرلكلتحالعلىeشىضهاله!أ*!همفىالأناج!لوهد.

9(.ذلكد!فكلمنطى،ظالتشدتوالنوراأ.).9(موضعكرفىلالتوحيد

ككنرنهى""Lowrlللالورا6بتض،تلمأنهاكيلهنىدسحوالمسهح

،عا!رآلأندار.والناد.اماهرالاررولمصرك!االصورعايد

فى!ا!محونسنهوريلاثمميهسكخسةل!مانافيى...فطححة

وخرج!زسا.**ديا(يبئالا!هلقرمما)ظكلاصنمانهناهدونالشةمنيرم

طىلالةؤتآلآولدهافاليمن"!متحضرشفهنامداللسمنما

الصمنوحدذلكمحنطكهم!ثصم.م!رلكيسييللسدنةو!سلالد!ن

!هاوحعلالصنمئدىوصلهاحىومندمهاطاكاللأالجداروراءشنقيقد

صاوصبضاالديومكانفإفاأمرها.وأضىيالبيروأصلحانطسشأنبو،

خرالطمنشكنلاثلريجعلىنتطةنتطةرسمتلىالصنملدىشصرجلا

الغعمفمضرليالصةهدوجهلهالبهفنلماالإلمحهل.*وفد!رتآكة

وكفرذلكفىاختلافكنهمنوقعصور4.يلدكالسفىلامفىأن9"فىوأتسم

!لأ.طلدصال!رمئكنما،39(

لر*ؤ!رثدسللمحرلمملسفىو!صرالأنرلكروسلهط!ةصت)49(

!كلضدالكلرل!محه.يطط!ولوكهةعنتمدحىل!كللكلع!ىضحر!ة

2.لأ9يهأيدللاسوع!لرر(ننيرص

لمه-6.7ثكونا61231كلح،151423-91صح79لم5!طريع)59(

16،5،ال!ر!ن2لما8ولثثة15/13سصلأ"ا-.3،لمهانلىالملوكريع)66(

ش!كل.للأكصطصتلرطهها،هموىلألنصحت)!لط!وا!صفْيلؤ4)798

عع،ويحمه..كطةلرواحدصرلىلاكلهوالأوكلدسد!ولل!اىدكمكر!!ع!

9 A)ههمط.شطلطلصلةكب

Av)ر"مهه.)!ةلى

-3،،-
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و!رأمنه.ي!ناولدعهيعضهم

بمالةفىصدلهيالق!طنضة!ثمللنم!ارىا!رى...كلالصحة

كموع!كى!ييىلالمحلكلىفإفامثهؤ!وآفىحهةكلشالنصارىإو

كله!فاجتمعيالدعاء.رسونايكاءك!رو2حضرشفكفعئامدغزار

ينفه.الكعةاىفضرلللك!صمعلبهفأكلقرنىيىالملكفاحاج.عق

!كىئثماض!الصنمصكهفنرى!ىولمحةلامحهل!أللاضفوفال

نوحدالصنمطتوحضرتقمممخرقةهط"الملكنعلملةمنواحديرم

وضعليرآفلككلاف!فاضق!عفاال!فلهشمحوفوثصنمسنوعةحغز

يرلى!نصلة!سنيةر!ةهـةفيهارجحلطءكةال!زللكفييلأضف

لأ!دةدفىالماءض!ض!لهاماسمهافإفامترأسحكما.لضوسرالصنم

سع!منهص!الماءثمكفر-فإنا!قكلهخ!وقدالصم،س

طصنملرفلكعلىالملكًاط!فلصاكددبم.طىالصنمصهىشرشطت

وأزلالضموخل-وضر!مما!موموأكياي!شلك!سةنىو!ماويظنأخرج

..؟(.نههثصالثبهة

وحرشعطهمفياللحمكلالنصارىمنطو!شلرك...يرىفطحة

طىورسالم!تطهيفاكملوا.و*طهالمسح!دstأحم!زمماؤنك

المولأ201،-ص!اصظاالزنمكل،101،

والطح!و!لةلحلاساللحمكرمما

ش!ه!!لقالوامالوصى

)001(مأل!رمئ!صمرر،.
وممرية.يصحمةسممزرحةعتط!ريتصى-طهرلكمن!كفىموص.0)1

رصIل!...وليرررلآلحرطلمة!حلصاشناللئسصكيسغ!مركل.

لىولمملمUA,لهوآفىيلأ!و!صلرككلهالأمرلفىلع!ر!ممهطىصفرض

ك!.و!ص*طكزرىث!كل!دردوليولزوهر8ربلمليوركدر

ro9-*للثصصJ.Ajسلرابم I I.

0. nكل!ه!طلى(W.صهه

-Vie-
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ار-ملىمملطهماثىمريداولو

أصللتوسهكانفلر"واغ!دوااللمالله!ادمنابجاءالأنياءكلوفد

!وأسم.فيمعنبرللىكر

وفلكواحلوهاالخاز!رلعومكلالنصارىجوزعيملأ....ىاخرفعحة

التورا)فراكسرالحرامالخنوندانالمهحاللهرفعوقد.المسغيعدأحملؤمما

رالإلمجل.

نصوهلماا((+ْلثلؤفلاعلكمآحرا)يلخور!االلهفقالالترراةأما

الخونمهالمح"ناجمهنىصتىحكىنندالألمحيلوأطايأويللا!حنمل

ولاكلنواالكلاييالندلىلا!طوالنلاط.وناللخحاكبهرأالبرفىمنموغرق

!وسىكفرضدالخونفسنحلي!لاك!ففرنها1"الخازكل()"ْآقداصامرع

والمسيح.

صورفههالىالسماءمننزلتد!غةالنوآفىراىثطرسإنتالوافإن

!ركعيمقلناا(.أحهى)هْما-كلكايرسلهرفىال!رووصورالحوانات

شلكم.كىضولا!حرلكهطلفنوتهطانا!ثىههو!ونللارسنفىرز()301

اله.7،84،!طالماصمم...،كهيها!لسووجها!ولصي

وزحمثمركلصلأولنلصفلوتا.اكهلولصمركليههلصثنالركس*0)4

اىولجاتعلضلططئكليههظلي.لمدسروصشكصظحلحلاصدح!)وص

لث!فالمفعفىظتؤ!مهلألراحنرحتللوقتكر3لمقدنهها.لحدرولنلكل

وفىصا-113"لمسع!ر،لىظ!دلرالننركلا!را!!و!علىشالت!

Allسع!عوس(ممثررك!و!لىصالملا!التدى)!هراش

علىيرسصحديل!ةوتىوريىمغرر3نهطل!دفي)3لركللمحكلفىوز9،،50

لمفتلهيهه!رمموططكل.لاعهرأو!نهىنطعللاسة.الاعةنرلسلىلع

و!ل!يدكيلاكار8عالحطصلاءةعلل!لأطي!ال!ضنرءاللافرلىمحطعلعه

غموترعدالىالسلموط!وررلرحلاكولوصكألألى!ي!لفكلضاوكلا.لأرعىعلى

عرت!ذلركلالرع!!ط!كللميرلمر-كلاطرىش!.وكلرخلأ!رس

،..لإا!ا!ىلإلأءار!فع3صكد!تمحلىطاوكلالتلاسهسهباطهزللحة

-'ft-
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!
والالمجهل6ايورا!خالفأنيطرسنحاضىونش.والأحلاميالمناملاكخوالأحكام

والا!ل.6التورامخالفةاىنهتهمنأولىcماننلعلىولإع!رانرأة!شام

خلتندد!عا،صاعطسرى!الهىكلمNA!ىالأداجعلل!اطم

وكنرمملأم.مناحد!ا!صمقهملمكنهزوي!نهيسر!.كفر

ويىآوالحرااللالمعرفةصلنوكاثرهمالمسلمشأحكاأالىا"Aص3دْ

طنهمأملمنلازعهمفمن*.وحكحواضرعؤشويماسنحسنؤش

ماص!لهالولآط!أحكا!مفهحكئوفىهلسد!لمنومنمؤ9"أحرمؤلاْ

مأ!ركاصلرفرعوهر!سس!ةنقهسعلههثير!ماشتملماوكلسطان

المسهح.

إمهولفط!المهدولمفىككلملمالمس!ح!نصاونالفعحاييرى...

النبار!وسفأمهلقلىتواسؤرالناسصةلحنكاميلعفهرأ.ا(ْ*3

طنت3الرمنرلدماكهي"دل!لملريمطىنعلىزنا.ولديأنهوعكم

حهاتكلفعولميثزلا.رصاالىؤمحاسنرهاوفكفضحهالأتالمحمن

!صومطههانأوج!كلنهاطددها8!هلم.نلكطىتاكروهر!ؤضنيلقطع

لم،لوايهفيأور!ةضا*/منخوفاامان!مزا!ا!ن!هرلتكركوألرصاوالصلاأ.

نى!رتلموطا#NMحمسمماعلىوطيلىضصه.وبر!ا,لمرتعلبهاقض

!ا.سثوطكولةقولكمفلى.امهشالمهلغملاكلغ!اىسعناوساالأولادكر

والركاةلالملاهواوسالىك!تم!اركايطعنه-ا،عطي!رلكحالى،الله

.1(...!لا.يوال!ىولرIحما-ما!ت

كأصوالنررأماالغمر.سوىاللهلا!فعلفماركلافال...اممرىفسه

منو!ر!نورمنالغهرلم!الفثلنالمانيملد*فالزموااللهلامنالنميطاد

.QtA))601(لىميو،

للاسهكلحئالمحيىطىسامص!رىوسثثهدلمةلمحولصهوللغهر3)701(

02312.ورحاامبههطلهالكموشلهشكلحلا،ءفصعش

(UW!( !A(سد.ل!هدفىيلهدضللحلطمبهركلولمشص!ةسه

03،31.مم!حمد1()9
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الظلملا.؟؟(.

أتدشالللالراث!وأنالنه!نصادصوتوعا6لسهصاديكونلنفهدزم

كوراهـوالإ!هلضهدتوتديناء.منومدىفماءمن!لفالله.البارىلرادة

فلمفرعونقليالله)ونىعرفع6عدفىالنوراةفقالت.يدلكللز*وال!ب

.(M)ورعن(

فأدولأرطنى()112(.منكم!نكلةللكنهسأعمللم"نىلإلمحهلوفي

بى!امرىوضعوند.يكلهنطلأحكاآاخلنت!)نyاحداومتاعدهاثرمع

1(.الرح+أفهنفخصلانمنإصرقيل

سههرهمنفسهكنلأرادالمسحأننرمحمونالنصارىان...!رىفعححة

خطا،هم)118(.ش

لهمقلنالهكفرعنفالوانإفىكفر.منأويهآمنمن!دسلهم:فهظل

اهل!دمدiنإ،.لنلطAولضلكمنظاكاهمشأظمخطا،منيطهرهم

رصد!رصور!دصس!سللأولشلالردلاودطدلأدوريلامودرداللفىمم(011)

و!ثلالمللطله!فىرحع.ومطولرل!رلىjA--Vولمؤكمةالماكة-!ئهررىأش

6 1294-. O u-fj.

،111IM .A Av"rroE,A) w ).

لرطلرثهللىسثساللسسىلأعيدسورءصدردتتد)كى!رخافىوؤ1()12

.17لم3407لم6،4لمهولو3816

طوكا)3!مؤطلكال!علهملر!ك"،دمؤئدير!لكىلامو!عكؤفىوز،113(

لدكؤطو!الكلونمممضمممنكنهمسر.أصلىلىو"روطء!رصىولح!

اصللا*هر!اسلش!ؤسعرولاص-فىذ!حس!اصمم!كل!
وصؤطىط!لصلاري!3-6لم8مصكرهدفىمكلمويهايرييالص!صص

.ىال!

0 Wلنسهلمجللمملللم!ك!الم!لالندالأنلكسنموفىالموصملر

لكى!وحمد*يللحميلحلمللهاصمكللا)هه45.؟اصميمم!ن(محنفد!

المحكا!ا"ووالأرلفى!مست)فلأ!16لم3!رحاييوصصصلاكللك
3.لم+كرهامماحيطلأولأولكأمات
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ثَمَالدىالأسزيرطىوكلؤأتلؤفىىالههوديكونا2ينبنىهلافعلى.!اسةلا

كانر.كلوكللكغا،هممن!روانيضثلهومن4bvصن

الىفلاحا!طرمم!ممومافنيهم.فلناوور"منأكاطهرقالوا،،

)ناصم.اللهفثللالا!لهرهمالدىوماننههمنللادرارونWاد2رنالرا3bخده

والمرسلئ.نماءويلاموع!هلحمرالملشضلأممكقرلوفىو!م.اللهخليضر

ثينواتو!النالدعلىالص!رالناس!حئملمكس!مهأرادقالواوان

لص.ظوحلالهيتاءمبمنطدصركطيدتدرمماصلا-قدنالأظار.مجارى

كماالحلأم!ىزل.نسا،راىتثلهالعالمفى!رسلاحاىلم.!ى!ةآكمفا

النىمنهثطلارعن.كمةوالروراولصى!وديى.مبهثهتيلعلهكان

نال!ة.كص

صركموقنلهالمسمحسجىاركفحتقدالطعط"وزعشمكايردمو.ا3

كسوعركا)!ملوتالفلرحمعنبنددقررنكللكو!مالعقلاءينأضوكة

.ا،قار'و!رستطبئالنطضولطفأتو،رلفحت،المرتطلالمسح

؟شذاللىىمرالمحأنالملهرز!ثيالعوآكألأ!!وآ!ررلىقالثم

فرلانكلسكنرووفىالسموالصثة.الموتملههوهنروظي!فثنمنرممنه

ف!رلالنالفرمنجمحةللأىوفىالطاكأ.الموتيرحعهظيفىىيسوع،رنا

والنبماهـكسهبه.الأملأ.ا؟(ا!وصرفاالموتسلطان"طل!ذى،لصييهوالما

لأطا.!نمنمماممكىالساسوهله

ضعمولثطلافاكرألاكثع.وفمهالمسيحمتلالموتثللكعفقنرلى

ائيلانوشهررظي.ماتمنالمرتينليوأ"ى.لا!تلعرالاغوييالأفلالعلى

الأولىالساصةفىصلر!مفىقراعثهمفىفضععهمفدتوندرسلينهرش

وفىCAصلاوفىالغروليصلااونى'"رالسا!علاوالسالصةو!اثلأوالثانط

لأص!عه.)يى!يكل).؟ا،

,?4(0-0),Amv.
-934-
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نا.؟كرماالىفلاحاجةاناضةوهىالللندتصلا.

....ظتوتد

فعاللاوومالمثلاومحف!ما!فمىقسم

لاللا،متالاملىممالنولفلايم!يملرحمنل!إر

....ال!صارىاىموعهسرال

لم"؟134ا!لاعارحىوللىيالمسحاللهتاللىىماأنهرونايمنقول

وال!ة(الزو،مناكمصا*11(كولرايالبلو

ساووا،نمظوافإن؟يدهنمىهلنلناواثنا.مطفمارص!!الوافإن

ر!فأعللىأىكمفىكت)مبمامزاصفىؤ,نال.)!وفزثاؤولن!نه

1(.عسحه(لهايدكاوسش

المسحصالص"ا()"مه!ةسفرولسس6!داشاالالثالسفروفى

وفى2؟،الملع،)ْزواكاعلىالدآوركرالترالين!ثرلى!لدىهوها!ون1الار

ياسوأيههارو3)تدألرس!عالىاللهتالالسنرهلامنالخامىالإصحاح

وقدسه.الم!عهئثمنمن(سهعلىوعسنميمن!لهلوكللهالكفه

.%(Wكلارون(نلكصسىففحل

كهرر8.ص)اكن!عط(1)17

91102.وئمرمس!نسىكمنثد"س)رعتيلرصفىدليصحعنلدا(اله

س23/5.رل!!حعئ)ست!شلمه
ههى.محنالروعطالر(لأصلفى(1)91

لإعث!اع.سطا!4طل!ورم!شالمسلك!نرلثدللاوصلىوؤ)012(

لل!!رردكلطح!ىكللمشالكللمنرصحل...لمنىالميحهملنهـشص

3ء.لم،لإح!اع،محطثي

ملأوفىوطس.سإرشململاساععصةرريىرك!ههمدود)و!مل!اجفىوز)121(

كطوثسممكماومهمسهرم!لى.!هنومسهولمحهاثمدسا،كهد

j-Wلالص-2843-ارلطرحملأ*ج191-0،5لى(!ه!وا*ست VA.
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)لمحطكمفىجر!علالححي.الله،رهارونثاوعليللمسحم!ةءفأى

د،ةرليومهكلادقولونو!ما(طؤ)2إإسأاللهعننول

فعلوكللكتلنا:(ثا.تسهاكاوسىيهاسا.كنسطفلكقالوا،ق

كرى،سرال!ل()123(النىلموصن!كعالىالله"ن6هورافىحكهنماد!عقوب

الها.وال!لىدمؤصعمؤ!لاو!د.محدندرايملر!كر

قداللهكانكننلحمرى.الأ!ميوحسللامر!ةالناصالحاقالرا!ان

"ولوسثالممهوكل6ابال!فهبر4-سرAفاآالطماكسرىوتركهدضاع!نهركط.

كناأحرفىععفىأواصوام!دلارلهأ!كتا!المحكةواخلفت*طكاء

لمغأنلاىولازادا!لىفىيتكلمولمصعاهنىإةلهمملهرلممولوفى(كم:نقرل

والوضه.رهـتادعاءوجهفما3عكىمنرجلطيصنةلحين

كماالط!ركهعثةالط!منوخلرالهدفىدكلملأيهقالواالندارى،لو*

الهه.كلماكسزكوفىلرطوا12،الملؤبىتلتول

الا!لدلم3افىاحرفواشد!وحا.كسوث!واثنامسماعارالماظوا،ر

لكو!نؤوحمثدآ3.ينيأطف!منطفلأولمتوالماالضهتا.فىالمحالا!ن

.يرسينىمن!قدمهشسدحالهولسوىلاكر.!سميةمعزالمهح

16لأْواينامساالعدإنماظلوافإفي ,-M-الحاقلنا.ظهأحديلعهالم

أفى8ا!ررافىلناحكهثموقدسنة.آلعنصثونوفلكلالرحامهلغيلغلمافلك

الم!حعمركا3الصبيسنطرحنافإفامنة).2؟(وعئرلىسنةم!ةع!رموص

yr)اtlAru!صصلAA.1.1عؤJوJASAJىلر-يرال!لئول)هكلاله!

23.لم4عربميكل

يلهدفىصصلكيكهفظويى)؟ث!مر!يمصوهه!!دشطا!ى)124(
لحصOعj,ممتطكايطساوعللىوسلهىصللهكلعهدييثدصط.

92003.ص!هووكاطت

7.لم34لخمأعئسةوصدر!نعةثن)ركلاسص!يفىرز)125(
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ر!د.المحطاعاعلىرأرتوطاطهموسأع!الزاتفقدسسعمرخص!

2؟(مطرزلأمحوحاوتثل12(للةفىوأرمئ!وماأرسشواصلموسأنلناحكبنم

ت!ؤ.عظملانحماراكليولموحهلهم12(للرنهمولعزى3رسا!نو!ررنق

فىوأخعرسونااللاد.وثرخآالشافمححىأصكفالمو)نعدوصرلانكل

كور"كعلمسثكنلاكاناللارناهزأنألىالطميلغشدالمسهحانالألمحول

فىلثنسهاكااللهالظ.فكيف.موس!حاردكماحارديفلم.العلمواننباس

المس!حطىشاثاؤتال.سلافهالمزاصر!ثهدشد!شمحلىوضدمه.اللاعات

2؟(.عاكق(فىطكىدنهالمريدالكامنا+تككولا!كلىالرب"فسم

!نهموطتوأشىالطبل!لراعمزمنفىكانكاهنيرجلالم!حف!ني

وثاؤ!لراهمشالننلفىأ!فدرحتهالنضلفى12(*)ْالمئههالمدههنبهأن

طلفقد.محليرمرس3إ!رافضلفىهثاليأهلينلاخلا!أوموص

)صيلنىأحمارلرحاهل.واسنوتالمحثنؤفىالنصارى*ماث!سكجمع

طهلم.أ9وهمماحمبهمكردارندر!ؤالميفى

صراول!كللمورلهداول!يضلر-!سشصدم!ك)كلاسصل!ل!ل!فىوز)126(

wrt,.Lصمكال!هلىعكللرصئطىهيبكلر! nJ.
A4f)ل!صورمرس!اللةسرركر!رر،د)مربهه0)27 WOLP-يرطه

وعحعويىضؤ...كؤشتUمم*ضيوأرد"نؤعيحطكيىدلهلد

.tا-لمntir!33،،21-عحطلاو!رارضطثلألا!رلمحمهر

!هو،.محناللرله!ضةالكوسهلأصللى(12له

.،لما01،عدتههطكلرك!ةطىلأللىيىكد!نكلم!لتودن!رء،كم،1)92

r.(ا)صص!ة)انطكلة.
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عالهنمتماالأولالقسمفىكدكرقسمبن.علىال!ابهداكشل

محمديععثلملرأنهمناللامعلهصاالمسعحاى!درا!ملمنمنالأنبياء

رقدc«صر!م-لالاضلالوعكرتينها!الهم-ورثتيلأنبهاء(قوللاخلف

دعودهوأن!درا!مين)سامحيلولدمنوأنهأمتهوسلاحأرضهذكرفى،لنوا

!اعا.يميلىكدوآ

اسمنههكانمادررالهمشنسخوا!وأنكمالىاللهونتكاعلم

وكللكهـول.ورمايهينبوده،النهادة-)2،وسلمههالله-صلىمحمد

-عالهصمداسمهوالذىالفارقلط,كرواما)بحيلهم.منالنصارى

ومميناجلتعةمنهوخلت)"(واحدا!هلفىإلاثتفلم-)3(السلام

مرمما!قفلمحسدأولغها.وسلمطههاللهصليمحمدناعلىلاكللقؤ

كهمرهالمر!زالألأناءشو!زطؤومزاعرينائريرامهممنأكدكلمفى

نهمواولوفها.كعالىاللهأغفلهمفههموعدمطاعهموحفوالبلاثثهم

مذالمنصيورعايةححاكةكتبهمصجهلومالكنهملأشطوما.صاالأناز

سهحا.الشقولأصامحدنه.منالمراستخرجمنحاءحتى.الكركمالنبى

،لممروف!أمرهموالابخبل8النوراضعنممممحولاجدؤ)الدىوكعالى

شقفأمرالخبثث()5"علعهم!درمالصاتلهموسلالمنكرعنوشهاهم

مكوبهوكما!بنؤلو)؟.داهمالوددلؤ.الضلالةأهلكزت.لاشبه!

ضامدااكدممفىلماناسافكانلههه،اجمطليأ%امتن!لزصماسهثمركح

منفاستخرجراالأملأ.مذ.علماءمنلفبفاكحالىاللهنقهن!علههملالتبدل

إلالاكهمها.وأملهمعملهموكخ!حجمدقطعكثثر!اد!لالتوراة

للاطد(.نهر!مطىفلك)وعكلتمهورلأفي)1(

!همورلأ.!نالمىالسلا)2(

هورلأ.صللالأ)عدعملا)3،

(t)أتالفدىسهرحةسط؟كروتدالآفىيلطرمحةلأ،حيلفىلكلطسهذكررولم

ال!ر!.،،!رك!538إ!لثرا.)!دلرررام،84ضةتسةفىذكوعد
)157(.لأ-لأصسحد)5(
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الأصغياء.الحلماءمن.الأنبهاءيئالرسانىلفهم!رتهنحالىاللهنورلبذو

للاهـية6البطر

!قلحالىالله"نالأولالسفرمنالحاضرالفصلفىالنوراةفالت

يت!لراممففال)سحاييسحىولدلك!ولدالمامهدافىانلالرا!م

فىلكاشجبتنددحالىاللهفقال!حدك!ديكيىحىملا)سماعل

لأمةأياوأعهز!هاسنجتتدحمدا.جداوأعلمهوأنمههركهأ9د)نىإسا!ل

طحا()6(.عركىومطدحلهلاشياوأعيطكمز

منإسماعيلنرلآفىيكنلمانهواهالفالمواكلطمتداللطءناك

علطاللهدليسدسوىال!ل!لالنيوأعلىأمتهونتثركه.ظهرت

ودؤخوا.!كلاالى!دنطضردمنولحقواثرحههاالأرف!.صرافلقد.وسلم

الولدإذ.)سا!ل!رفنى،لغوهنا)سعادرلدطىالعددفىوأر!وا.الآفاق

والهندالهركةاللهوصفهكنوناههكوأخرىثنهاورنحةفؤا.الوالديكسي

والهنرىسا!لوتات،جمهعطىالفضلكنتفلكمنولأتلوالجلال!.

لماوكثر!اوجلالتهاوسلمهه.اللهصلىصمدأمافلرلاعلمة.الحضم

حلالةولاوالاسم،يوحهدإلالاككووالجلالة.الجلهلاثد*واطه:تال

الرىضاعتكدلكيكنلمفلو.آالأعنا!بدمنأولادمنكانلمن

وسلمعالهاللهصلىأحدإ!رنهمضاعشرا!ىوأماص.اللهولمنرى

العالماء.أظمفكافيللعالماللهأ!زأنالىأسلاكلمنىنوراهوككالد!

الكرماء.والىم

اي!الكللداصلكصررسهش!امعك.س!ىاصاعللتك!رصم)وندفص)6(

سحتتد)سامحل،طهه.شلثلهاطمحدا!صيهر!ي!حلق.د"ودر

ضر.،*،كشأتوأعلهلمدر!اعدرالىعما.كصاو!زدلزأيلركهمالانه.لك

18-.2.منمكللاىلأ!ح.!كوفى
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نية!الطالب!ملأه

-)7(وسلمعالهاللهصلى!وؤعلىللللعيرانى-1آكات6النورافى

لهكلىالنصرؤنارصمحىلماالسلامعلط!لراهم"نمنهاالأولالغرففى

اسانا،ولفىو3رحا.لاكهيارفىهلاختتوم!مرانىكاللانلهناثلارثه

الرحى!يراصمصفلان!طط.لولمثوعرضا!لرلاالأرنىنىفاسلكلغسهز

الحبزأرنىالىكهاحر!خرجأدنسالثهصاللهوعدأنعلتطزعلى

هدأصككطصاراصاكعل:ووآعلعه!لرا!مالىاللهفأرصوولدها.

العرأنىياللسانالطاللهفاوص)صاى)8"منيكرن!ولدأنوطنفأرسالط

وأعانلشهلك!كرناسحايافي!فعز،kساسارىإساىليالي

شهفانالسماء)9(كنحومفركنهوحعلتوضتهكاركتهإساعهـفإفى

صحط.

16!الة،البثكل

ال!عازاىخرحتلمامحكةماحرالىأرسللعالىالله"ن6هررافى

وسنتفنرتالماءلهافأ.يهعواكن!عهاص!فلورتالعلثىلهاوحدل

تومىس)،ماحرتثلاالحرانى3،للاخا!احلالهكلللهوا!ال!لنل(

مدااحملى)توس!فسؤطيو()نسررلنى!ولىنا،حاق!نىحر6iماعر

!هو،.ش!ةلم!لةمك)7(

محللرطعنيريمالنص!سوزالهـدملال!طى!ور،كللفىساموو،لعه

)ال!طلآدالرحرده!ثورل!فىالةيالاوحؤewحرلىنمةل!حتللاأ.

ويالرشعنهكو2عد.لر!!رلسلارولملرسر،)ون!عوكساوبصالث!ط(

لكرأت!ىالأركلسحلأفىركا.و!رلارحز9كلانهاتس!الرفرم
لكر!نلألمهيىواللكأعد!ا

للايرلكطؤلل!لهص.اممك!عوالكلفيلله)وندل!يس!!رفىوز)9(

شدامسلواط*.شبلهأيطصلأ!-عهدكاو!يى.اصهرلرانالك

كصكأأطوللهلمدرصاعثرع!اثىعصار!ز،ولضjiطت.لكصت
.vomy!كون
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كنوموفرتها(وصلم-)ْعلهاللهمحمدأ-م!لىمنهفإنبهواحفظىالطعل

(.1?السماء)

اب!41الم!ثملأه

إ!مظضركلاسركللشنللكالطمرسىالله)كلميرراأنى

شؤ()12،.و!ا.!نهنطتىسأجمل!اسصمثلكافاركلممن

الن!س!لبث!ملأهإ

اللهأفلصس)قالالظصالفرمنالئر!نالنصلفيالتورا)قاك

الأ!ارصاالاواتمعهفارلنحهالمنر!رساعهرمنر!لىضاءمن

!ميظ()13،.

1لثامالنلهلحملوساعيرمرسفهاللهكلملمذىالمبىحملنسخاء

فيكانتهحدالذىماشمينى!لوفارانريهرناصفطيكعدالمحوكان

صسعلىظتلبشا!صتفقد.و!عالهاللهسلىمحمدنينا-)"ا"

أصحاليشكناك!وفلكتعنالأمارا!لراتمعهفالحىوعشى

!مو،.عن!مملطالصلة)01(

لىالم!عنع!لرسص!)نوساس!هارعهش!تكلماحر8"مررازكرت)11(

ينلدلتلنشسلاىحصيماحمرلأوئ!!رر.س!فى!ى!ئطىور.

ممرلكلرالرسطدلهان!طراى....صسو-سملطة"ضلت!ل!هئ.

الهرمنيظظ!ن!ليلتمالر!*دياAli!هز.صولفلاللك

وورصوا!صعلى*وحملهاألالاكودوكهلمل!ك.صعكد!رليلأنإصاط

7.13:الم6!كهاض4عيطأiوعدريى

لصر3.....ركل)خرلكصوطكصبط!كلر!لك)كلمرر"فىلؤ)12،

."ر!ىطككلكل!همذ4فىكلاصولرطكاير!وسدصطى!!

حةاللهـه("،مى*ككلمولىلكلاسلا!معلدممالإسلابملاكلرو

(3O)وكىشفرلاحملوللالأشصشلهمو!ردصاءشلر!)،همررلافئوز

2123،3.حةلههاك!سةيلرتوص!صللالت

مهموللأ.ص!لة)14(

ء35-
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والممظمشاىيرصالبماعايا!ثوات!ش.وسلمعالهاللهسلىاللهرصول

كونأن،!ملريوات.على!رليفبمعريا.!صمدسمهةعلىالدلىفى

داؤلال.ريوواصمالطعاتار!واتلأنالأفىلي.رهوالمحكةعماعةأراد

ى()01"اضشالثحوليرلواتمنأخدلاناصرى)dليالثا!ىالمزمورفى

وفلكا")6(!رمىوكعلمما،ل!ل!أ3فاراو!ةسكنالساع!لالىال!ور"وفى

ماصرنها،تلمإ؟.فارانعن!وزمنطههحمبلاطيئهوموسكةكله

علهرفكهفهو!كئلمبخن-.وسلمعداللهحلىمحمدصطثالاأصمنه

الفهمالدينرضرعأعلاصه.رلرأحكلا4.!هرنمئلىاتومحهفارانين

وعمالأندغ.وعمرا")7لجصبهلومهدللستصمالورللاموكجالتركم.

عالهاللهصلىاللهرسولمحمدسوىلأو!ي!ملب!ة.ومطونالعدر،وس

وسلم.

لسلاس!اهلبثكل

لأىموس)،الخامى.لسنرمنمحثرولسالنصلنىكورا8نالت

مالهمولقولتفىكلامىأعي!ثلككوممممننهها)صالهللشسأتيم

وكأصه!مّمكطياسى!كلماللىىفىنللتقوللايقهلو*ى"قز

عالهاللهصلىمحمدلسهدفاإضاراتالهنمرىهكفىأ3اعلم(ر"ا(سبطه

وسلم.

ريوكصاعلىلا.سعمدلىلر-لأداضتولتفد!تالاالمرمروفىلؤ،15(

3،5*.!(صطىالمصطننلسر!

رككهمةفىوعئفكرلنلاآمع!له)وكلالؤيسيلمغمرر"حينئ)16(

لكر!نسر(ركلشروحةرامةرأخلتمهـفدرر.فيوعئ.نوسسور!ي

ووج.)وعد!رر*فى)17(

A0(4كلهمن!هفىكلاصواصلشلكاس!موصهصلطلهمسموو"لىدد

لالمس4ككل!ولىملاصلاسحلل!!لا"لاكلر3".1صيساكل
.\كهالهاحهـ8أطلهمأ
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فهواللهلكلا،(متوحفندحفظهإلىكمثهرفبهفىىكلامأجعلفقوله

فىايهكلخل2ولدلكالمللأهل!فعلكماالكنيكألايتررنهفيهمفى

ول!حلأ!الاعركاللهفاللأم!-كهلمفلي!رعن+نهالاقرإذكنبهم

لانيو!ممأفراحممفىفهووقرأله()91(عمعهعفاإنيهلنمللسانك

يد!المصاحففىورسه.كدونؤأن،لصط؟ضىحى2(ومحم!هم)ْدف!رهم

لذلك.ددمم.عهاللAلمأولاذلكفىفنونفرا

علىم!نىلعالىاللهىبأن!ىيشهر"(آمؤمالهم)وكولوفرله

41فكلللمومنن.نل،الكافرودأيهانل؟،أحداللههوكقل)فل(لفظ

ريلأمريهقزمالهمفيفولثعالىفلهشال)نل(!ولس!دزكاياأخرىثعد

ولدهمإصركلينى2()خو)-"اأنالمملوم-ومن)قل(دعالىتولههوالفرآنفى

)ئلك(لمرصى!نول!لىاللهلأن)صالهلينىمنكونولا!وزأنإسماجمل

محمدصنالاسنفلةر!سةسنليكا-موسىلدنمننى!حتولم

محالهمولاولار!لنى)ساعلولدمن!كنولم.وسلمعمهاللهصلى

للأ!خؤوحاضاايورا8!وللاخلنت!ثلمنلوواللاآ.الملا6أنضل

المدق.روعدال!.نولهالنفمحنمنزفلأ

سمالع!ةهالبم!ي

ولاالراننلاليي!را)صربلليلىصسي)ن!السنرطافىكوراةظت

نلكنا!حوا.صنىاخولكممن!ا!رلمممنسعتهمابجمش

!ى)23(.

16.له!ةح!)91(

سما..(.صوكم!!نالرمم)فى!لأئ)02(
!وول.!شالمعرضةلحي)21(

ضلط.انيصتلرلماصلكم)شمهوول!)22(

عالدولا!رل!صلىولاشم!فىا!لري!ه!مرمنن!كالايرعدهثهلأفيوز)23(

لأفىاررسثلصو!شلاعيسهلىط!حلأشو!رنة!!ىو!شو!طصو!طلل

)خرلكوطكشصنط!كلرسلكلر3....!تىحدم!ؤنلكثلشكل

6118،15.صح(دسؤظى
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كتلولمإخوككم()من!ول)24(و!ر-صسحياةفىدوفىفهارون

)سري!ل!نونكانمرس)وماتلت!الاليهداسلترالتوراةأننسكم()من

علىينزلأنولاكصح!د.()25(صصمنلمنهمكمولم!وضعكسمعرن

المكلي.منهمنفعفى.طرفىعلىفهرالبهؤالنصارىلأنالأم،ح!اعالمغ

النصارىرحعف!ن.)عرلهممنلااسر!لنىمنوهو.ار!يهةمدصومنهم

حلىمحساصدناككونانضيىتولهمكاقنىنقدموسنل)نهوتالرا

ركزوقدلموس.أخاو"للاآ)26(8الصلاعلطكافيليفد-وسلمعلطالله

وهموالالهقرلباسر!هللهنىضبها!آخر!قوالسلام6الملاعلطمرصى

وأنهرهموم!لفثهمأظلهمرقح!متمواطنعلهمصاعذدالنيةفى

ما!دعونكل!قرممنوحملرهم.رسمع!دونقضالكفرمن.أصهم!افبة

نيعاش!حالىاللهسعبثزلكومدقالدميال!بارفارجصر3لهميى

لمأمح.اوهلأخرى4لراوسا.مرأخاسا.ولدلاإساطمنورثراتكم

محالكموسرآالصاتممو!حلالم!كزصرشهثملمحرر!4ركمكأملنا

لهمنكمخالفهرحلفأى.عبكميىوالأكلاللآعارعنكمو!حالخب!ث

)27(.طمطبىلهالآضوفىالمطفىخرى

لمنة،6لبله

ن!رواصأولا!هدعاورصصدسرومر6الرفا)سرلهلحضرتلما

لههفالموثاا!ثهإلىلنو،اصَت!الهم.عاؤواحماراحطلياركهميد

)ر!لط.كأمر,)24(

نسعكليعدمرسرضع،حكةواميدلألدصردس"!وى!فىلر)25(

سسعليرلهلفىبىسقمولم.سصلرميلوعسىوسلويرل!لj%له

twjصى!لى d!9،.؟.لم34هةلر

.(طدفىض!كللاآالملاعككلاوتدOaمفى)26(

كلصهمذ"فىكلاىوأصلظك)ط!رلهمرسطشبههالم"!م!ةفىرر)27(

لمس"4مكلمالدىلكلامىلا!معولىلإللا"وكرد*،أوعحهط!كل

:18،18.91حىاطور
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لهالدىكثىحتىمرملنبى.أنخا"مسلططكعوفاشطهحدملا

.(2لكلر8ا

هلياللهصادفتد.أصتهجمحا!اسفتكون.الأمكلإلى!عثأى

الضع!ف.نهصهملسظفةالنركفعنالبن!ر

ه)،ة.لأامير"بئل!

البال!راالمثسعة!

،لخالىسرلعغرح!درراكسفهحااللة)سمحوالهمزمورفىؤbفال

وسهحرنهيامرامةصنهالصالينوصددالنصروأطا.أشهشلهاللهامطفى

!نتفمضفرد!نفواتسهوفيأ!دمممرلفعةثاعواتوكبرؤمضاجحهمعلى

)92،.لاسمؤاللينالأمشيهم

ابلههلأسالحببمطيفعلها!إشار6مركفمةلاصواتاللهيكهروننفوله

وسلم.طههكعالىاللهصلىمسدالصصفاتكلهاومذ.الأصادفيوالتكبهـر

أت.وعلى

6!الطمي1البثم!ر

ضلدالأثدإلىعلهكاللهلاركهدااجل)منالسلامعلعهداردالنيىنال

كلصةاركطعلهكالناليوالحمدلوجهكالبهاءلأنثالسبفالجيارأطا

مسنؤنةوصامكسينكيه!ةم!وفة،!ركمكنلرسكفإنالنألهوستالحق

كرلكسحد.أع!مكفناعلىلم!اعرلك.حمدوو)!هولا!كو!ضرفىلؤ2(له

!كردولهثهلوفىيرحثىربه!يشصوسثىموkصتشحي....لأفها!ك

له:.\.Vtثرك!أعحطوع

أنر!مفىاللهكدصلىصحم.طىددوا!حد!هاه!بم)للريرفىوز)92(

لأصرطوكه!.لمدر-فىكمكلأمفىرولسواكم.ن!رنررصف

!ه(لسطاكراط.اهوسليثموراب.صيكطثهرنميت!ر
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3(.)ْتحنك(!رونرالأم

اللهصلىسمدحمدناسوىداؤ!دالأنطءمن1ل!فصتقلمافهـى

!اطبنفإصا.،دهي!ةضردعهونرنتعه.الأمخرتالذىرهر.رسلمعله

رحعمالكافر!ن.علىجهارفهويالرعي()31(.)نصرتوكصدتالسبف

!هثهإفيرقالرشر!ع.فامرسالهأنأضرافىعوللالنهؤلهض!دوقد.ثالمومن!

أبخريه.مادمفلم.دفىكلعلىظهر

86علكلالعلأية6البلكل

قدوس!ناقةوفىجداسمر!اعانسااثنا"نهمزعررلفىثاؤلقا

دعمكلمنهولناسهطىنعىنتدفرحا()32(.كلهاالأرفىعمتدوسمد

لعالى.اللهنةمكة،مىنرنهوصالأرض

ةمح!ي8ال!لاية8البثملأ

صوسصوثه)32(كلبلاعههرفيأ!رالله"نلهمزمورفى!اؤفال

م!الأنه!اءردىأنهالىكهركللد!روصفه.وا!مووأحمدمحمد

.الرأسعلىجرالدىمرأ!ليللأناللام

لللككنث!دًكلالنحةال!ت!هنر.سصح!لا!انتللزامهر)فىلؤ)03(

يص.وسدن.و!هامكمحلالكس!وابماس!عدضكقلدالأكد.يىللهثلركأ

ظيفىاد!ولةبلكسملرت.سكنث!كرالرولدعالىصالاركي

04214.ش!رفى..(محك.!رسالملك

دهيلى.شن.لاIا>A-r(د!لأ3()1

حلفو!ىلآفىالتالصةابحعلىساكةس!منللرلفلدىلوفرمصU.لل)32(

هفرلنطردمىالعنكصساكلال!،.أحط.سد،!لىوللمنهاكل

!د3المهدض!رفىالنمل!نعلىولوتوفلد-!لىبملوىح!لهالكال!نلط

مرفهارطم!هالدعدىسدرصرلعلىسل!يكشةكرصاكلل!ي!ئ

للاآ.طهلدحمعيىبصرى

شم!صا.يىالثسىسردشلأرضؤطلكد!!رليةلآده4)مموحهلرصي)32(

052أضرور،اللهلمكلكلا،صهرد ، v.
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عنلا!aVWliلضلما

مروجاتهدارtرفىولنصرونراهاالوادىحبركا'لهصمورفىداؤنال

فىلاك!وط!واالرليثحداليالفللمنومنواالكهوتسكانرفي

الولأثر(+3،.

ينولهد!ر-)"3"وسلم!هاللهصلىمحمدأم!إلىلدلكينهر-

الرلي.والمولالكهوفوسكانابىحدإساعهل

عالم!!الرابعةالبنمارا

ثمركماحولكالى)ارنعىعةطىشهاأشعيانالأشط.بواتمن

إلهك/ركجيرفى؟خهدراليك!صهراللهأفىأطمنوففرحئنننهئ

القالقطراتمنأرضكولطرالمرللةلإيلقلريككعمحتىالأمعساكر

ودسرصيأأهلوكل!كولأفاحىللهدا،مدينكطشإلهكولاقإلهكبخنمع

مأرس()35(.رطلولخلمكفارانأغاماليك

حصتكلهاالصظتوهد.)ساعلبنمأرليأولادوهمالكحيةسدلاهـكد

كمكة.

عشر)سن!مةالبشلأأ

ادفهمىوصلمعلطاللهصلىمحمدسهدداعنولس!ظطيأض!كلال

كرفىوسكى.وسردوطر!رفيلل!رو3)ييالمر!رفىرلسلثطءفىبص)33(

.eAى!د*مىعردهارسلا!ة 4Jررسصصلععلاw.لهطوا
:14201.12صعjp$.(فامهل!صدسعماللرلأ!مم!

.ا!محل(فىوط!انهيى"كدص!ولالفى)34(

ررالك.حاءوا.كلهماصحوند.والوىحول!كسهك)رنساصءفىدؤ)35(

لأ4وحعكلهكو!ن!و!ك!!ثد.ىلأ4علىكالكوكل"يثولدص

رت!*ك!د.المالعزلغل!كلأم.يهكضاله!رللى،ريهككرل

كع!لرضمكللردب.كورن!اولطاو!لرمحكل)طضهلاشكلهاكى
7،،016.ال!ك،0000(
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ظلوخاطبنىالرحمفىوأنااسمىوركريعدمن!أهالي!رل!أنالأمأيتها

صدىأ.تلىوقاللزوخزسكلألتهمناهثاركالسهموحطنىكصهنه

!رلىمحمدمحداوصرتاس*ىيبنوأعمالىالر-ell,ضاوعدلىوصرفى

ع-فلادععم.ولمعثهوامحرليسمهياصرحضد'.n)(كيوقMصلىف!ايى

إصال!لثنىمنكنلمأنه!ررM.Jمن!أهابوفولهمنرجم.!لىطمع

مصرفحى!درسةجاءمحمد.اسهاخرفل!،دافصمممنيللملأهمولاص

.&العنازهلى.

م!رو(ال!لأسلألضرها

الدى)محدى-أ*،وسلمطههاللهحلىعحمدعلىنؤأضطنال

لاض!كلألوعا،روسههمعملىلأمفىظهركلامىادنفسىنرض

اطىوطالمثةالتلوليوسىالصم3الآفاوسمعالرراليهونفعولايمذ*

لأرضفملمنكىحمظح!طكعالىالله!مدأحمد.فعزولطه

كلعلرسطمؤضرلىكلعلىالله13ول!سدوفىوسكاكاال!ة*خفع

هم.لنمنالعالسولاطلالهوىالىولاسهلولاننليلاشمحفرا!لأ

لاكطنألدىاللهلورومرالحراضحشالصد!تينيل؟ممتوىالفحفكالقضهب

البو6.خاكمإلىكهرمحفه()93(علىسلطانهكر

منلأمييوسرل!ر!رورلى)اصسأكلطفيدرالهئمنلأرل!مف)*(

فىحلا.ممفد!كعللس.ذكرأحمطءلىص.د!الهطنصلر!لى.

.vالم94اضو...(كمهفىعط.عطوع!ىكل.*مل

!ط.!نلم!لصة)*(

)طهـجوثمه.ممطلىول3(

روسيت.مسي*صتللىصلأىيعد!.ل!ىس!مونا)الطلىرز)93(

لاصطوطةسلأصر،.ث!دمفىولاسعولاهـ2لامح.للكل!عك.

سعصحىولاكلكرلاكلص.سلأرريىلا!ص.!ل!هو!ةتصد
لأحر"!نط!*علثرلز1142،،.رالصوك!ل!رلركحعطلأركلفي

هلاش.لكللىللنرلر!اس
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عمنم!:السابعلأ6لبشلأا

النفرح،سلمعالهاللهدلىاللهرسرل،سممنوماأشحااللهنىقال

ستعيلىنإ"ماالموسانأرهارولتزهروالفلواتال!رارىولتنههجءالعكابادكة

وساءاللهءلوشرون.والماضكالسهـثركمصحتىبان.س!سن!أحمد

إلهنا().،(.

نلا)!ام!حوحاسررماهولة!أحمدنم!ررالقفارالرارىأنظص

وأى.ل!اكتفىرالفدحنهاث!ه.ولكدييأخباززمعياضحا3الاسا!ح

وأرضه.اسهعلىينعىاشعياصاع!د!يصدرفىخلجبقيشك

عم!مهةمنة4wlالبنطرأ

عر!هؤنفهالدىخطى!لرا!م،4)كعالىاللهصحاكعاأشعهافال

لك.مه!تالحظزلهىمحكفأناولاكرميلالخفالأرضاقاصىمن

!كوفىحتىس!اويسحقهدقا.علعه!ىماكدىالحد!لاالبمحرمثلجعلنك

مرلاءصصما("ا"ولكونولرلاحكهنهحوأت.!،حهرج"يلوىهشبما

فلكمدفلاحاجة.محمد،سمكصرحونالأيراروالأصفهاءالأصار.الأنبهاء

Jلاصراج.الاست!ا!إلى

عثم!)المممعةالب!ملأه

جحبك"ئوالسلاآالصلاةأفضلعلههثاسهمكالنىأشحاقال

ر!صرايرلركعرصلرمرلتفرومنهع!كةولأرعىل!يض)أكطئدز)04(

t،اكنهاu2.الم35نلا...-،-ي!وطفعلم،

وشلأرضلدكصامكهللىىطل!.!ريمللاصرال!ىأمسافىرز)41(

كر!حتمحك.لأى!دول!لرشك.ل!عر!عدى.لخوظت!!مادص

النثافىسيوسدملص!وىيه..سئوعدعكوأ!ا!كلد!ك.

عدمم..(ط!عهكعلىوسدو&.دف!دىسممسوفىصكلاكلوعلها

-36-
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اشهاونولالأيد()42(منسحؤاسكالرليiسكافدكاسدمحسدااسك

مرصاسهإنحكخا.الدىداؤلقرلموانقالأيد.شمرجؤصمداسم)ن

كنرنهضرثيصوخلصهريهطهزمن،!ركدالرلي!اندوسوقولهالنسىنجل

لنغسه.واعطنا.

فىه!الطالبثكله

وشهراععاكونفلامل!ا)ولدالنهو.ظمعلىضالنىفماقال

عالمةا!نرمراللامةططانططاجمارألهاللمأركوممتنهعلىوالات

يلغةال!كلهوالأركونالعلماءثشىوقال،+".ثاؤكرسعلىكجلى

لعالىاللهانالتوراهـ.توللرطى!طوسا..المحظمونوالأركنة.الإبح!ل

ثاؤوتولت.شصرفاع!هححمااىلغرعون()44(0الهاموسىجعل

علاملأ"!أخصووصغهأمزيصحةأضماشهدفقدأوئ)5"(.أ"مكمللعظماء،

ووعفهللمس!حولاليمافىدكنولممحعفه.علىالتىالامةوسوأوضحها

وملكهمونرلهماصربلينىسهرتأ.ير*داؤكرمىمحلييالجلوس

لدلاسنم.

.فىاسث!*لعاليةالب!ملأه

11,11(احمدوالني)tiضكرل!يىلعالى!لهعنح!طاببىأضعهافال

فىصرنراتدلهـهؤلدلا!34.رقمل!حلوالند!زلأ!،محن!صملادنل)42(

ع!ي!لهسلىممدلرعلىثرامدل!ليتتللاال!ون3لااددنو!رس-

المرلف،منلنلولىموقىفىككردروسعلالطركسلرفىر!iمكطوء

صايسهسكفه!رمةودكواناوصولدلنايرلد)كهلىفىوز)43(

رمالدكرحماع!لا!ا".رورألسو!لحثهللاارليلمان!راورم!را

طلاسعلحؤر-فرلأ".ا!يلآدصرلهـرط!هـسطمطنحت!اممبجه

.1،2tvعر-!هلككردوصروداسفىفىمرعرول)*عكالص)11(

(to)شمىAIM.

لآد.!،يلوصفىمحرسصالص)46(
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وكلكعنلروشزبهفدزلمحينوامبةوالبنويالشكروخصهوابناحببافسما.

المرسش.صكزينلهالممنفبة

ةهـ"هـاشينية',w4لبشارا

نلهرنا.أهلمسد،*4(عرتالأرضأطركمنسعنا"ناأشعمانال

6و-موا..هـسطاصهمحلىالألبماءنعتنطالكاب

،51لع!مهاالم!البنكلها

ابوراةفىصسمحمسمهةاطرئاومحمما.اللهرسولوسىن!-انط

كالراص!وأمامهوعملهسهأحز،ا!موةوالحرلالضظرالآلهالردي"ن

.'1"الهلاكمر*عمحندلأوثممقسهصطاللى

فأحزوعمل"4".اجرلهان!اناولإله!رديجملأفلكعلىولملهل

لعلأى-اللهسه!نىيالمهادوسفوتدوصفا،ما.لهأحكابىالغنلم

الصلا8أفضلطههكانوكللكوالعز.والثولمحرلأعلأكهطىراستيحه

محلىواسرلواوال!ر8.الز!ةوأ!ادوا.البهـاير!روااللينوأنهمرراللام

)05".العالمممالك

ى.لص!لأ،صبةش)وصلىفىص!ز!لطد!لهصالهدلأطرلوعدلا471(

سدهلرحيمكلاالسلرولملا،.ما،معرالدلننرافيلأد!كئالص!يلادفى!وص

مرسل!مشالمولدهفالمش!ر!ددأممصكهمث!هؤ-emور

نيلإخركةشةط!لىدلىكلمكلازرلر-.س!ا3رشالم!مؤ!

13121!17.ضا،(عدص

عا!وععه-أص4لامرو.عكموهـويي!لىكؤلرييد!نا)مؤل!طلىر)48(

المرضمطأوشرسلطحطنهركىلحم!!سلمر!هلخحه!ممطكراع

هم!ط.ش!ة"فملأكن!ة)94(

لرعلمسطم!لىرعر،م!يف!هلأمى!يطلفيأول!ثلاشووهالمرد!ي)05(

كلروآفلرى*دالأصلاطويصعةرع!رردسىسطىفلم!ة.لى
لأرضاللهكلتلىالىولنر!مؤصد(رشاو!ىوشدلرروصر!

ملهها.ومن
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8،،لعثيابعهةالرا!رلبثماا

وخرالكانة.-وسلمعلهاللهحلىمحمذرعاءعلىكنبهأشعافال

وسلطاناومديراللسنعوليضاهداأفشك))نىأح!ع!الناسإلىعامةرسالنهأن

منوشداهرولةكعرفونكاللينالأموكثكدصفهملماللهنلأملندعواللأم

الرليفدمافاطالواأحمدكالدىهوإسركهلكنىت!وسإلهكالربأجل

إلىوييفحوؤعنوالفاحرض!نهصالغاطحولرجعهلواسنحهسرا

ياسه.صر!نبواكلى.يأرحمه()151ء

!لا:يرءلىص!ونساه،52،الفبئبالطدرحبتغ

،4،اسثرفى!فامسةالبثملأه

السماءأضا!تلمد.فارانجبلمنوالندوسالهمنمنجاءالله))ن

يلاثرفررحرطشلشن!ينعاع.حملهشالأرفىوامنلأتصمديهاءش

ض!نتكالأرضفسحآفا.أحاىاليلصر!صحيأط!.المناكاسير.ثعز

المساصحازولتدمدكنأملشوروكزءعتالرراثىوانخفضتالقد!ةالجبال

ال!لركتابرنىصوبكواحدام،نهار.فيزجركناللم،الفد!ة

يأمركالسهامولرلوىونزعاإغراتاتعكفىوصننزعالأنقاذمراكيرعلوت

رنفرتاللشويوليضكوانحرفناردا!الجبالإ-لكولفداردراءكامحمد

ريرفىالعساكروسارتوخوناوحلاأرركلمارفعتورعيا،نفهراالمهاوى

!رتلأنكزحرا.الأمiسولدكضهاالأرفدكدوخنيازككولمعانسهاث

.11,11أكك(كرا-!لالفارأمنكلاص

(0i)ر!اأسةماللثوس.وصعطرورللسر!ثلرطسلهتدلامر.أمطفىوز!

سممك.لألهاصل!"Jaiرالهك!رلاشاحلالهكلمكضلرفكلم،ص!ل!موعا

ولىينكللؤ!موركلطونسوولمرد.ر-ومرارمزروحمدآصاداالر!اطالرا

V-صحيه!الأ+ككلر!مزرر(.!ألى!ر-نرح!هاى /f ee.

المنص.صثموسفىسهرراعلم.اللىالمملمبشطا)52(

ر!أرحىلسوكعلىعلالهسلا..لأرلأ.عهلشوثمدوص!م!كلحاءا!لهبص)53(

ونن!شرلهاضدونك!ع.ط!صلابهرولم!لاوصلي.كأاضلأت
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ثاسهسا.حمث.واللامالملاةعلهن!ناعننبرلهنىماأعظمكذا

وموالالعركارهم.جوا-ولاعأماعمالمنا!اوسرأسته!وووصتمرلبئ

رلأصنه.يهلالالحررعف

ة"،سثيا!ثسةالبالملأه

لاانضها!ةوسقوحهدكلمةعلىفيالسلامعلطالنىسفاق!

حكمىأصرلىحافيففدللنها!فهه!ومالدى!رحراالناس"!هااللهالااله

حمهحاالرل!لاسمل!حبواا!نازسنةلهمأجددهنالككلهاالأملحضر

أنهارمنثرمنالأ!اآللكفى!الديثح!كوا8واحدريقةفى!لبمونه

كوش()4.(.

الهننواصسكوشانهارومنثرالحردي.لنةهىاهازواللنة

ا.العرااللهتيى!دىأضاممنهاياىالقوهىوالحبماز.

8*)الليال!بعةالبطره

وصروؤثوحهدكلمةجمععلىينياللااعيهالنىزكطق!

وككونواحدااسااسمهريكو3واحطرلأحينطالر-كرن"8لهواحداالد!ن

)54(

رسلأ&لفم.كمو!غت!ي.لح!ؤكتالأملطرنرحد.لأرضوفلى

ركتيكصثىس!ك!روعلىفطك!لأ-لألهدحىمحلىملله.لأرل

سلا...ع!ط!صامحاتلر".رمك!تلنلاصصكهكصكيلأك.ظك

وماوالقرلسىطط....للهحمللحد.ننرتاسرا.!ر!لأرضضتمت

دد!يأرض.فى!ر!نسيسلى.كلرللحلااللالرسهمكل!ورهـرحه!افى

.?yrirكورلأم..!ه!ت

لأمكحعمرحكسلأددليالىكرم!رآىييالر!قرلئ!ولىالللك!ص

!رصصفهرى!ث!لألهفدصحوصصص!هملأعيالممالكوحثر
!صلسؤلر!ياممكلموراكهة.ثنهيىلسوساطصدير.الأرض

سن!/8:.ا.كسى...،هردض!ىلنيصرصدكوىاءصرممرصكاطا.
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هد.تتنند()55(الفرسلبمعلىحتىشىكلعلىالقدوسالرلياسم

منشىكلعلىاللهاسمسارحثءواللامالملا)أفضلعلههكحثهالنبو)

والفضة.يواللمالسلاح

ااسشر،،االلامنلأالبطرا

أنقل)شرسطفا.نيسقطبتهفىاللهعنحاكطالنىأرمماقال

ن!عاوحمملثكتدسدالرحمشكرجأنفبلوصعرتكالرحمفىأصورك

محكو؟لاكوصهأرصيكمنكلوإلىكصدعآمركماككلنك9للأم

الهومسلطتكسّدفانالرإنرافا.نمكفىكلاسأفر!الر*!قرللنلاعك.

رأت()6.(.ماودهنىودنرسودسىًودهدمكنسف.والمصالكالأمعلى

)ناصدعدعالىلتولهموافناكد..!صدع(لأآمركما)كلنولهناننر

هو(للأمشهاوحعلثك.والممالكالأمعلى)سلطكوفوله()57((وكاس

فىكلاص"نرفتوقولهله.الافلكوي!الأمدجمحالعامةيرسالتهاخيار

علىمتوانره)58(نجواتومد.فمه(فىكلامى"جلالورا)ننرينراغا(فمك

عانا"نكعالىن!.كنيشولا!أخدصح!فىلا!رأetيهJإلىالاشاز

طالحةكهرعنكمككنرأأنأى)وترآده(نمكنىإنراكهأى.<uجمحه(

مدىطكادر،الهكردوز-أورشيصئفىدزلنالمنصالكا،ضذكر)55(

علىكودلوآفلكىوحد...وصهوصدلرليكرد!رمذلكفي.لأرضى!كل

1149.2-اركطلرلي...(فدسالدلأطص

تدشك.صمAشخرعتون!ل!اعرتك!لنفىعررلكَنل!ا)لومهالىوز)56(

لرسنتالولد.سأدكلمأدأ!رفلايىلرسلمسد،ضك.للحولادطص!ك

حشش.آصكطكلوككلمدلمبرأرطكشممليىلأدكرلديى!مللى

ندمالىلر!وكلليولى*!لروطلر!.ك!لأكملكا،سكهىوبرصم

لنلعالملككلالح!ر!طىالهر،ملاك!ندانالرذك.فىكلاصصك

i-,لمiلرطولنرىوسىوكد!وسكر3 t.

(V).54.الحرحمد

عطرع.)!راتصطدلهه(

)17(.لظثحؤ)95(

*--هـ
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إلك.وخاكمبرثل

)*لعملمرراالطسع!هلب!قرا

رفعرهمرابصارىايهؤطىاممد،الأمةلنصرسن!هراأكناآرمهافال

لاكفهمونئدول.أمةعرنرأمةالبعدمناسر!هلينيكاعالكممههج"نى

6،.)ْجمار%حر-سر-!كل!لسانها

وعد*كغرصعلىاللهسللهاكىالر!طالضةالأمةهكش

.أخرى-*ثونهمنوالندووكياعحلا

الحيةالبشلأه

!صتىعاعلإفى)وطمعدسهصلىسمدأتعلىشماآركاقال

ولاحاجضعالى!ونونإلهالهموكوفىقدلطمفىوكنط3أفرافى

!اللهعارفن!ل!يرل.اللهومعرفةرالملةالددنمم!زشفعلمأنالرجل

النيو4نه!ركنطكا3()61".رولئرعمفنولهمحمحكدأعنروأناوكصممصير3

شرأأمةلانطمفإنا.ضعطالنعيهداول!.اللهأسةمىالأمةهد.كأنشامدا

كأ!تررنفإنماعداهاوشامدكةالأمةمد.سوىقلي!رصاللهكتاب

صمم.عن!سسرنالصحف

اللالم!.4اسبلأ6البمملر

فىوستترعcmوسلمعالهاللهصلىمحصداصمرأذاكد6صالقال

لةن!لأاط،لر-كوليرالهلتلأسدك!امةطكماطي)ماللا،!افىدد)06(

حاروUأعممننرعحصر!نهمثه.!كلمو!هملعها!صفامةلنممرر

له!ركوفى!ممعدىر!ههاثاظمفىهـسثىامحلا.الر!!رل)لر!اافىدط)61(

دنرافلني!هوا!اركلطءرعدصمدث!.ولاسر3لىكوسدل3!ا

اليعنtسفحلألىلر*.ثولكبر3يىصصممشسرنوىكلهملألهمالر-

33.3:هلم31ولخهمأ"ممررلا

مه(-،سماكر)ركسوولفى)62(
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منازعرلكفىنا!3نإفيار!واءهأ)63(،محمديأمركالهام!ركوىإكراتائسك

لا!دفع.طاعواصدنزع.صاملهمحمداسهآخرشضالنافليوجدرا

االلالرو(الطنيلأالبشل!6

اسريكلثىشماكونلىيئأنإ!ولفرعتالله)ساكث!لهالتال

فىذلك!علأوالأنحباءفحهمدهثملكهمعلعهموفىعلهم!نرديوهل

شالالو!حسننا-ع!نةفىالملكلىظرالسلامعلهثانمالفال.كيرهم

وتمرثواأفضوفىاصراممهل!نىإنقول،لطلىالله)فى.لانيالى،!كاللام

!حدومنالعهلإلىالعلمدمدبنوعارواأخرىألهةدونىشوعيمواعلى

وهيفرارطموصىرحالهمنفتلكسَصرعلحهمصلطتالكذلياىالصدى

رافىفعروأنا+.!د.منأفملوكذلككتيهم)68(وحريشصهم!ت

الطراءاينمسحىأيثصسنلىفى!زالرنفلامحرلهم.ولاضطهمعنهم

محلههمملعونن!زالونفلا.والسنط،للعن،لكيعدعلهمفأختم.البتول

فأوصماحر"كشرت*ىاساعهلكن!مننحاأثحنىوالمسكنةالدلة

والفوىشعا:الحروأحل،لثفوىوأزنهالسهماوأعلمهالنىذلكالى

أخمطست.رالرصد.!ردهمرالتمد.طخهوالرنا.نرلهوالمدق.ضمهز

'J WKوأرتإلىثهأسرى.ما!الب!ضوناءالكىشكدوليبنالم

الىأرثردمالههرأوحىعالهوأسلمفأ!فه!لوحتىسماءا!ساءمن

در!دىا!يدعوأمر.ساعادعاعاستزلماحافظاوالغهطة14عبادى

رروفالأصا!فىصخابولاولافلبطلافن!.الحسنةوالموعظةالقولشياللبن

دوحمدىإلىنو!!دعوعاثهمنعلىخئنيهآمنسنرحهمصنالا.

()65(.ل!ءنؤ!كديرلهآياليمنرأىكماهـسنرهموجماثثى

س!صدحدلممنتمةرومدحؤرييلليل!رم)كداادصدهداال!موصالمس)63(

14601.،طسههمنرهـلرىوطحلهذنكل

ollة.ص!هكهههأحلا)وصي!

لمملوكسهالحداللهيىرحمى)نوعهتبصطام!كراى!لرلمدلر*)65(

لر-ا!وللتو!رت0.و،A'وستولرط،ويلح!صومر!ثرمحد

-3-
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مماحرفاحرفا-)66(وسلمعالهاللهحملىاللهرمولنصةإنبالمزئم

ونوكه!دلها،انقضاءثالنفخةأمنهأ،مآخرالىوصلحنىالملكعالهأملا.

اللهاارأشوصغناصاو!ا!رؤمارالعهؤالدطرىيدفىالآنوسكببز

صارفالسدولكنلانامة1مملكنهموالمالنييهادلاكرالأمةهلى.صاكلىكر

.السعادةنبرلعن

الئلأ!(،كل)ثع!ل

ان!ر3،)تالإ!هلهمئعنرالخامىالنصلفىالابحهلىروخانال

التلمطيرحاوف!ضىه)67(كل!طمكمأىروسهالدىال!روحالفارفلهط

كعط!كما!الأبشأسيوأنارصا،ىفاحنالواع!رلىكتم)نكوع)نال

يقعلؤأنالطلمسرلمروشلدىرلمحالأيد!ىممكمشىآخرفارندطا

يوخاوق!فرإكيل68"من!ملأنىأناماأدمحكمرلستمرفؤلملأكم

!تندومحنلهكىلالعهحطوأ!كلصحفظ!حنىصالمسهح)تالأ!ذا

atطهo*ىالفدسرحوالفارفلطمانم.حدكملأفىكلذاكلشكمالمنزلة

اوركممشم!عنرفنحك!كمرفرصنككلىصيالمطم....،حمدحه

يرككلم..."...وشاطرر!سك(ورثممصدي!ركملع!،)؟فدسكحمل

لطرصلك.اك!اءفيالمهملأعل!كلآفىعرعت!لال!لىن!عهردلى.....كلرحل

الى!كهلاثمساسكوطىمكعلىضتأحمرعاسرفىلأص...،ص

لهموسولعوالعؤاللماولحمى4لأيلرويصيهيرمغلؤAطلوكسحم

3،25.لم9سعرال!دراعضر.!ط!الوفىاللىع!ريىكروالنصلنلوصغ

!حصط.-صئلمعدسهحملىسلة)66(

ك!ص!لصكمنهوالأسصرطهلل!!ندرلمىالرىالمحؤ.وأطيرحاىوز)67(

26115.!.عهططهككلليدكركم

-iiiالمط!وعهلي3!رافىلثلرئلطPرولملهـ6( Aاله!م!له!رحطاللا%ركر

ل!مدفىمant،رمة1831رسهآu.,1821ال!حوعاالمة3كرمنلتلا

بطىطضطوعهرص-.*يوحااك!لمنعثرلريعلإصطحألىدطنلك

لن!لل!لدطحلأثدسك!يىر!تن!!ا!كلضمالآ!صأطليو!

ععضولالتع!دكمضكهلصنووالمولا!رلهكل4يىلأنهلهب!بببم

+4-
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لالنليسلاصامتوفىعكمممنتماكلكذكركمومونهاكلكعلمكممر

فرحونكت!م!عونىكلتملو!كموعالدمنطليفإ8ىمحعولا"تلرككم

ماكلممكانن!كمكلاصولهتفى-النمفإنالآد!الىكنهنى

أ!)96،.صىو!لاكهو

خرأانالمسح)ظلا!هصضرالساسالفصلفىأش!ا!وحاوتال

الكمأرسلنهالللنتف!ثاالفاونلطكثكملمأنميلمإفىلألىأنطل!أنمم

ممأقولهانأركدكثيير!كلامالى3ا،!الخ!كةغليالعالمهـثخكوجاءنإف!

اىروضدكمالدىراكالعىروححاءإفامنحمهلالسنيمرفيولكنكم

صا!كل!سمهركمكسمعسا!نكلميلفدءمنكليلصلأنهالحقجميع

7".للآ-،)ْماجمعل!مرفكم!ثى

روحهوىlالفارت!رمن،طنهها)اىالجملهدا!اللهأرش!كفلألنلى

ع!اللهاللهح!لىرسولمحمدوهركلدضى.المطمالنسىر3رلازالو

الحملايهففهل.كوالعلىدفسهرمافىاختلفواالنعارىلأن72(-وسلم

wسهاطاحمثىيلهوتلسرعا،-وز8391ص!ة!فى،96( a-rلى

!لىالسلر-الموى،ماصد!!"!هلاعتكمسرلا...سرحد.للىلد

Aطصي!وكسeiصطه ffA$ WA Irهط!to-ممسلا؟لرك

لم!انميلاكلكلتلىس!!.رو!رميكلوعمسو-)عدمم!،..ءمى

.سييلىلأدلآ!!امطىكلتمىلنرحرلصمكحوكىرممثميكل

رسلأفىمحصسكمأشا!ككدم،ضرفى.كلا!ص!كرل!للالآدم!ر!

-riثرحاثي...*،فىْله,لسكىلطمطا tI(vr.

ولكن،.المسىررلااطليلمزمه؟يلكلي!ممعصيه!وممولهى.)07(

.لطدنؤوع!ى!وع!ىصة!لىلحيحتنلكطءرعىيكم.لرسلهنمت

6.لط4ىو!دكليالىئلا*لصكلطىولطكل.لا*صزمئلالصهطى

س!ردومئمملأظابلرراعصلىييم!ن....كلال!دمرصفكلدولة

لآد.علزل!

لىلنهصلاككلملهAلدعحيى!مدكمنهولررسنلكولءصوول

3؟.16/7,,6(لمرر*..سضكم"4سع6ص

)71(!)-U A"L4.الثملسأ

مو!ة.!صلصلا)72(
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ومنالحكميصالأمشصصوطههفرعافلاا!لص.وقيلاولمد.وتيل

ناللهاللملأظصيلال!لملأثينأتملائ)الم!حوتال.والمحامىالكؤ

يتفار!اأخررتلى.المضاع!لفد؟كؤفدصواخر()73".شصا!رمل

اللهصشاصىفلكولس.دديلامالى!عهافشرسثه.يلأيدالىمحكم

-.وسلمعلط

.وللاآالملاعالهاسهفنناينللكوحلادحمادعليكمان!)فى

وعد.أظشالمس!حا3قولوالامال!السلااطههلهم!رنرالنالافالنصارى

ل!*عموفىاللصارىومض.ترسيصَئهمرلمنى!غهر!اماو!ركهم

لأ،شننعلرا.الاعططىالسطهمنلزلتنالةكنالىاضاؤالنارنلول

فههونلك2خرفارت!!ترللأنه.المس!ح*اعرماعلافرنلك.والعجثي

تثلهصكليظكدممها.ينقملمو!سنلهم.!نمأدلا!إضاز

ترلت.نارأطهـهمف!االملابيأنواعومحل!وا!ف!هلاوثنلواامثهنراكلاعطلأفى

عحمدصناموالمحلكمح!*للوعزلنوضعتدصرت.تغولامجهم

لملأنمنهلؤأفىالعالمطولمولىومو.وطمعداللهسلىاللهر!ل

وعلىالنهر*.،سعر!صل!افىو!عطمالأصثاآ!ا!منعالم!نلبلمايعرفؤ

لاوللهمكى،لد.مرنؤلملأطمشلؤلمفلللكظركلم.دالنتفلك

رآه.شلايهأمنماالضهقةرفىلا!صرو3.دممألهكث!وفىولرامم.يألفونه

لأنهلولكومنلم!زلممنوأماAههالهن"--5نودهمناللهفأضهد

كلاكمكلامىوتفئلكم!م)ن!3ونوله،لنه.لمسالهولىيعرنه.

فىاصهمططىلهثواينم!نهر3؟3أى(سبوملاوروفي.طكللكم

مايمكان!اعهكلبضريراعهlو!زوثزااالائاهلصهلالمفم
pوا.أرا

ولأدصلناعمسيثهمنهممفر!او!واأمنواماميأهللن)ولورلند

هحلم"لأمنكلملألىوو!ن!منولىكلاكل(ممحدسع.ل!سحطفىوز)73،

MAY،اليلأظص
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!لواركلممنالبهمأظرماوالأ!ل6ايوراأقاصاأنهمولوالنصم.جنات

أرطم...0()74".تحتومنفو!ممن

صمدوهوسه.لهما!صمحرانىأنهعنبكوك!دنعمماونلك

كلملصل)فالأ..الأمةهذ.شالهقشذمفاءوصرسلمعلهاللهسلى

دكهم.ولهتينينهمنوىالأمس!ريىلرسابهول!ؤ*تهلهالأنطءضهادا

صحهح.وكمذكىيعتليرا.يتايلولمالمس!ح.ثهاثرعند.يولرلمشوأط

لنقدأفأنتالحلاليكلمةعليحقت"نمنال!رزالكتاسيقولالرا!و3فهم

أنلهمخعراكانالقدالمسهحساح!كعلىستالوقدفى.الطر،)ء7(-من

ضنه()76(.الى!نمرنرالمسرنؤأنمنلم!س^فوالا

"0I'llطAالحممهعالى!رضدكمالالذىروحAينطقلحىنه

()77(.!وحىوحىإلاهوانالرىمحن!نطق)وماكعالىكقولهموعند(من

صباثرمحلىاموسفوكخا!ثة(علىالعالمىيخالأرقوله

.8"الالوت)ْمحاحهعلىولنصارى!نر)97"محا!ةعلي78"وا!ؤالنار

65.66،*للمرحمد)74(

912.وسحمد)75(

طس!مصلهرط!سنرالملرلهمط!راكلالأد.!د9!رسر!افى،ز

2112.للقمساللد"سا!رع!ةصنرا!مود!ن

3.قيمعمحر)73(

ئنزشلاسيحىلسثطلشلدلحععيمنرر3صرعنىحرقيطكللى7(له

ولتاءشالقلاسلامنضاسكرزموساكدكرفد!نىولدلكال!وصاع

وموسو!صعهشوبصرمدوواللينبراللش.،سالىندللص!.نصملا

17.دحض!طضطكلعلىاللها9!كلأضهم!نصللدلاليركوومن

نولهمنلكاللهبنالمحممدممارن!!لهمم!فىلههؤ)ونلأتهيحدفىلؤ)97(

.03لا!ونكرلهـأرللهطلمقلمنممندااللش!لصفىظلمنرسم

سهصلىسصدوكنر3صمم!لتضوسيهملرىطى!رورطحك!)08(
!3.!ص*في3صممرلىو!عد

ند!ملى:

محى-يلمحيهـطلحىل!اللهعلىو!رلراثفكمفيلالندر5-امللأ-أ

-*-
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)82(.الأولانعاد)محلىوالكنارالكواكط)81(عاد)علىوالماية

منومالمىالساعةثاثرا!ضرنتد*(كثىسايكلالمحمر)هرونوله

.IAIIالمرشبنأشه*علىابنالنتحمنثىثرما831(أباثها

ال!وعرى!ل

هركاءجمحوثرلىوممويلأفكلدورالكمبنهثه

عدراكيللوممعنمارالتنمايد"مادكللواإن

الحصماًودالح!دلهدرال!حمداءالفارهمطمننو

مداءاعرلكممامللصهلارانجممالاخرلكم

ولاحرراوم!ورطهلملهفأنوعهورل!-يىركل!التكللرمرلمم!س

171.!ساءولد..(ركولصطهري!إله)ن!اسهلكمع!ريثهوا

نرلرفىصا!هوالىولاراحدا"لالامنوطللا4لالت!لهينالولدينكرلند!ي-

3.الص!ال!مطا*صهمكرراول!لح!ش

كم17الح96اللم!2،الهنر.مركللاتالثر3ثمرينالماصنكلةورثت)81(

كنةلآلأونىلآ!ررالهوم!لهالاولنرلةيههلاوثالطلأودالآنمئفىا!صي

أصص.لنلعطكسحىرل!!تكدكركلا

اوحالهموعفأورلصالنفدحهتمنالمركناسولىال!ر3ا!مر*لاتفصلت)82(

كحوطوكلىلكللسئ!ملروللنشيه!اءصفىالهل!للامحاءصم2اأوأ،صم

pا!ةللهكلوفىعدرهاصكيالمحيولاتلصنكنالتهمصنضلاعانهةصلاء!

النر*لأ!ثالفهرسالمحعمفى)شرك،راعماتم!اد!ا.طلافىعلىالننع!دلهل

ال!3.

!مصللسططنت!لاعة)ضالسننىحمبرلحدكثالأد،اكهرص)83(

!لرعاءاللا!ر"الحنا،درىو،!لثهاZAPدلدل!نالعلاشهافطنل!الل

ل!ةلهاك!أر"كاالاطعلاشفى!مرمحيو!دفتالنثأفىثطدلوفى

فل!راصع.خع!ةركلروصهاير،

useال!مح!كايعال!ةالأطثط،فىعرلأمدسعهرالسهرمح!ذكر

اصرمحصاصساللمرلنوافىكررتدوعلاطهااللم!واراروللتنابهر،أد"ند

محدوكللككلصلالنلرسرل!كل!ىحلا!ةالمخ!لسكرفىئسا!رط

ظريع.!ضللندنىالنظ

ء37-
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الألحاءلهاعبرتوكمت!صىالمه!منمنوكلام

!اءماقولهلاسوائهو!صارطهوعيفت

!راهـالرراءداصلفد!افىاركلعكتل!رطعاأركل

اللهطءاللهالةمممعهوطلمارالكرؤعرلؤ

سثع!اء"وه!وال!ى!وا"طئهلوراحهير

االلالى8اللالةالبنملأه

-ىأتمدىيثىاللىى"نلأسحا"لسلااعلدمازكر،دنحىقال

اللهصلىمصدالاذلكوماضه()معه.شد"اطسولمحقوأناشى

أثهريةشهكبرفهح!لاسر.سىجماءالمسغلأد)86(.وسلمعلهه

الا!ر.لملكنط!كماش!سة

أغفلماهوالماالكطديهلانىماركرل!أقلمالىاللهرحصكاطم

ينضاصملهكرعلىحملؤأوكت!هممنالمغاطهعنوالنصارىالههؤ

كانوالسلاآالصلاةأنغلعععلههأ،مفىمحههمئما،ككولكئوفاط.

ا!!)نمأناءهيعرنوفيكصا!مرفؤل!ليكظمم)الليناللهشيكط

!علموشأ)87(.وهملص!رن!نهم

منأكدكلمفىلمامصدناممهإ"مرلفىىالنوروكحيه2منأخررفرس

اضهذكروكدلكعرو.بهزفك!واالثر.3!لرارسحفولالمحعلا!رراا

هرإن!اأيلانافىماأنلعململلكشف!لةولنذكر)حمحالولاإضازفرص

فىكنرهممحرلدعلىكثهمشلأضطؤلهطمواولوحه.هلأطم%ماعفلت

هذ.شوالالمحهلالوراايهمماعيمت!رسرلبهرمنفههلما.والم!لالت!كد

(Ae)لتدلىىسلرىمرسدى!لىلل!ومنل!طسدم"يمدمممصفيدؤ

3/11.!ص.00،,-!هرطا*.أحكلدول

وورلأ.لصلا8اضل)!د!مررلأفى)86(

6،1.*الهتز)87(
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ما!لى:البذات

وكانضمامسةالنجاشىإلستكانهرفلأنالوقدىررى-1

ا!ر!وا!لمزمالطحوانإدا.عمزفىاللهككيانسأعلمشالنجاش

أعناث!فهلعلماءيومانالنهصروأنالنحاضىعلىللقراء6فهرهموسثهرتل

م!دممأحذس3.الناسةمنكرنمفالواالنعاضىعلىقرأممنأحد

نالابباشعنالالخبرنىلهوتالهينخلا3أحدإلىنأشارواأعلمهمعن

عرتولد.آأعواأريح!متاميعدعند.منئفلاشأنامخر.الملكأكلايلى

هلا"كرهل:تصرتال.أمزمنالملكسألنىشىأىفنكله.أمز

eىكد،ويىأسامهالألمحعل،ضع.أنم!النيى؟أررصالدىا&ى

لمىعةمنيخرج،لكسزرر(.و!عزكأالبصرركيالر!النىأحمدفنرأ

رئد.ففدويحهأدركهفمن.والساعةصسىلي!قومالأنبهاءخيررهركثرب

تكلمونسمدأصحاليوحضرتله.اثناطا!لموراكنههلك.خالفهوص

أشهدأوقاليدسعه.لبيلحىأكا.4خطا!ح!دعماينناطهغد.

سكىأضنأءيرلولا!طش.صدلى!رفالالأنطء.!روهوالرىالنبى

علىثنهوطهر.والبتلصدفهلأ!رتدينهمخالنتإنالرومولالنالعنى

كزIلىلاVتال؟أنتث!فىأىعليللنطسقالدموالحانر.الخفمنتهى

لانخقى!صرلهنفال-وسلمعلعهاللهحلىمحمدلاكبحتالملكخلاف

أ!)نى!الثطسففالأقم.أوشتحهثولوحها!وأصأصكوأكنم

كانظما.وسلمعلهاللهصلىالنىاىشوجهاندمياذدولتاللهاللحاق

قتلوالد!ناسيأنكلاعاملهالىP-?فأقيمرفلكولمخقرمهاكنالهيالبلقاء

خملهم.لمنصلهم!ظ!كلمرطلبهمهيمناكلهجمدى

فىايصاصةتدتفالأ"\8"مالكثناللهعبدممنطروىومنها-2

نتالالمامة.ضعةرهى!بولادىكأفجلستضهاللهرضىصانخلافة

المكص(.كه!ررلأفيلرر(

طالط"،اسدالاسحد--لريحهلالاعالهفىوييالسهمدأساءأ*سعد)98(

.صصديىسرو

.-VA-
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لهنجقالةهوحاجيدخلالناجرى6هوغد!رما*لاأدينماصنلنادىرجل

الراهططلهشالوتحادلا6هؤيهفىحيفدضلفأذن!شأذن!مثقراميط!

يلاداكنالراهينالللاثما.وأصحالحرليركفهؤةفالى3الملكللادأطس

!نرلي!سيمتابخرهؤفال!الملكيلا*ش!نهألىممدعوالدىهكمحمد

تال3لم!راص!الصلا.ماالىأحيفلم،كر!لىورعركأ4محافىجماءوقد

العته-لرَالراهيفقالله.لعحاصرتاذا"هياقوخنمىكملكىضننت

الإبحيلفىووصغهعسى*نر*ىالنىفلأده.الهامهفىلكرالنهرلملكك

الخمروأحي2حد.أعدنىنقاللاكيحهفمالكللراهيمؤننالس!فت.

خلعناككيحهإنرفالراقومه"عت!فثصالاeفىصارهو؟ةفقالسمهاوهو

كرامة.فىعند.الىاهيومكت

المنزلةاللهكتينىقرأتتال:اله9"منى)ْدنوهيصروىرتد-3

لنغسىواخر!همككراصنىوقركلمثممكىرييقمأ"ىاصالهلينىصنىعلى

نارثمافرثعتلها.لار!ىالىالارتكالق!مإسر!يل!ىوجمتوأنى

فعلتفلماشهاوضظتكسمرهارجبرت!ش!ها4طوتذالثهاوجمت

الظطةلأمةلهكفولسنا!عضهافقلكباضهافنناطتيلرتيهازلك

والأرضالسمواتالسمراتخلقت!ومففحت!دىالنالمين.الفوملهولاءورل

النهييعلمونكانوافإنمنه.لايدمرحلاأحملاله،جطتحتمافضاء

كله.!دينع!ىمظهزفبرذلككوزمافىلىوفىخنمنهصتىفلخبروك

يعلصون.كلألواانوأنصازأعوانهومن*القهمومنهلا!كودمتىفالخهروك

الأسواىفىولاصظ-ولاظينطي!الأ!ينمنرمولالملكيامحثفإئ

وأجحلكركمخلركللهوأهيحالدكلالمد!رولتايالهحرولاتول

طبخهوالرفاءوالصدىشتهوالحكحةضيزو!قوىلسانهعلىالسكخة

سطالموحدارسكودالهمرنعالأث!ىصلألهلرصالىكملفىتينرميمو)09(

!ت!!هلهي!سيس.ت.-،.01عع!راحعشةطتهمةمنمة..يرد

933.لم2ثللثمدعد!رهد

-381-
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منيهوأرفعطتهوالأصلامصيركهوالحولشركهوالشخلقهوالمعروفرالعفو

متفرقةقلو-ثن"وأولفالضلالةش*وأهدىالطةشلهوأغىالوضبعة

*حاءسار)خلامطلىرلوعالى!اناالأميخهرأشهوأجلمختلنةوأهواء

ومنقلهموسلو!ممساطممفىوالتمحهدوالتسهدالتسبهحايمهم.رسولى

صفرفاصهلىفىيقاللونمرضلأ!اظءوأمر!مدكارممص!خرجرفيومثواهم

اللهلرطن،شرفكلعلىوكررنرسحر!الركرعاوت!وثانهامالىو!صلون

)19(.العظمالفضلذو،إباأشاء.شأودهفضلىذلكالنهارأسد

صمفه.ثبر.بديإلىظكهاللهرضىعلمااقروىماومنها-4

المسهحأصعاليكيLنمكاياأىم!ورلت)نى.المومنىأ!ر،نتالالد!ر

لكالىففحاءكتابكهاتنعمثالعل!كترلهضتفإن.اللامعليه

رسولالأسنفى!عثعرفهماو!رقضىفعاتغىالدىللهالحمد

ص!ليولاكل!طولافظلاالخةصلعلىر!دلهموالحكصةالكنابسمهم

فىللهالصا!وأتوكصفحكفوولكنيالسكةال!ثةولايبزىسؤى19فى

كلعلىدينمممنصيوايهلبل،يكعرألنتهمردلللوصعؤونمنزهرطكل

ناوأ.)29(.ش

كميالىحاءرجلاأنعفمااللهرضعحريناللهعبدروى5-

يرسالةإلهكأرسبىىا!ؤالحبرفلاناإنلهنقالالهحن*دمنالأحبار

نمامطاعا!ظمعطظلكئألملكيتول)نهالرطفقالهالهاكدولضال

نعمتالرابلراركحيلهفقالأحمد.دينالىثفكمنأعرحكالذى

كميلكتوللهوتلمنككرلثلالويهيعلىفنخذإيهرجتإ0فقال

وأسألكلمرصالب!رفرد)39(كالذىوأ!لكأمهىإلموسزيالدىأسألك

طاi-IJو،!اJVIJأدطيوفىوزتسديتصرمكأىبمميIiiملر)11(

.البركسصلىلنزك!ودثةمنسكنالهد

رصرولدكل.!ريمعيسطمفىثممةملى.علىك!لم)29(

محص.فيلأح!لرمحيكرحتميصيسلمفىلضةمكطيكفلم)39،

http://www.al-maktabeh.com



يهاليفىتحدأكضىكلفبهاعراقينموسالى،لألراحألقىلالدى

يدخلونوثلتحساليكنرالبنةيدخلونللث.للاتللا"أحمدأمةأنالله

t.،الجةكدخلون3كسهرا!ساباممعاصبونوللتكحالىاللهكرحصةالجنة

شتالأللاتهد.أكعفىاجعلنىكحيلكتوللهفتل.ضلكمهقول

أ،!،49،.فىكرنلنتنىمحمراندنصصانعدت،قد

أثركتَالأحهارلكحيقالعنه!لهرضعصرلنررىماوت-6

خير،عركرأكاأثركتدميدعلىلسلمفلم-وسلمعلحه!لهالنىح!لى

ملنلاكسلالمومننأصص،فقالألمصفىأسلتلميد*محلىدسلمفلمش

قالا!وراأ.فىموكالدىفوعمهـهلأمرك!فيوحنى!عهتكنتفإ"لى

31صينىالعفو!دالخلئأن8كررافىر!ق!صا.مووكهفعمر

رال!كوحهدظرالمغدس!وارىشثمرثضاثتصفارانعلاص!ر

نالما.وطفننهها!يضلممامهjوخر،حه!كرفى!طمهةاىيتمتل3

نالماذا؟لمممرفالالدالحالنحيعل!كىلمكبف!؟مافالمعمر

يتنللمالح!مدالقرن!د.يلىلمكميت!مافاألمعمرنالشيعاسوت

طنا،pAقالi0oرال!ءعاحميطىت!لم3ماظلمعمرقالضهعط

اصحةعاحيكلىلمكعيقال8مافالمعرفالمطلرما!تلثمقلل

أثومداعمرنال.الجاموالطم!ام.النرفصاحيرالسويم.والعولالع!ء

كعبتالطثا؟لمعمر!ال!ا.ضههداحوتكمينالمافا؟لم.الحن

كمي)59،.،حسبكفالاناآالىلأمركننللم

!ملىلي.لأصلئ)،9(

لىو!حل191لم-4البىليفى"لطليفىعرلأحم!كحي!رراعط)59(

لا!حلادلىرمىالنمةط.شص!اضطييسي!اولس51لم.3،5!!

يرضلاتولممىطىكالأاللهم!"لاحثىكل.لحةاىنهايلرم

كللاعنهصرردنفهوشنههاوسضرس!!هلفد!سكلصامة

مكشلطوشدالمورصثصعل*ىمرلنرمييىبنمىثرىوللخلأ.

لأحمةشسعليركولكلىصضصك!eiعنذ*الموضوعةلراك

A4,9;:Aآ!,ew"دلركنلع!ر"سعرننىحمتاض
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عدىاحسد:افرراافىاجدتالاالأحعاركحيعنوروى-لأ

كعنولكىالس!ثةثالسةولا!رىالأصوادنىرلات-رلاكبظلافندا!نار

فىولسبحوفيطلكلعلىكعالىالله!حسرنالحماثونأمنهوشفر.ولهصفح

أطرانهمودوضوونأوصا!معلىئزررنضرفكلعلىركبرونهمنزلةكل

الفالفىوصنهمالساءحموفىطادىرنهمsمو)16(النىوهيرعاأ

ثوىالليلفىرلهمالفارفىأسداللهلفىرهبانسواء.الصلاانيوصفهم

وصاحزكمكةمولد.،الأرفىمنأثركهمحخماالصلا.كصلونالنكلكموى

الله.الايهلا!تولونيأفيالعوحماءالملة*!ثمحىاللهط!يضهولكنطالة

79(.فلفاوتلو،صماوأفاناع!هاأممنايهاللهففغ

A-الصاليبنمحمرأنمالكاىيندعلطصالواقدىماروا.ومنها

ض!أخرفىا!ؤأحمارشوكانهلالينلعلةمالكأياسألعنهاللهرض

كرراهـفىمفنهانفقال.النررلافى-ر89(وسلمعلطاللهالنى-دلى!فات

وعوأخرإيراصمثناساعهلولدصاح!ددعمل.ولملنرلمالقهاررنثنى

وسطهطى!زرالحهف!لرا!مثد!نيالىالدىالعريىوموالتي.لأنبحاء

رلايالقصهريىالنهوخثمكنفطويينحمرعخههفىأطرانه،وشسل

فىوسشالحمارد!ركي،لطنة)99(وبتزكلأالمنسلا!لسيالطو"،

فىكاتلر4صلاممه،الناسشلقىمنلا!الىعلفهعلىالأصواى.سصه

نىولوكاتلأر،أهلكراطعا،نىكاترلو،لطرنادأملكوامانرحقوم

ثننرليهرلهوثارنوكهولدءومنن!رسكةيولدثالصعحة.أهلكوامالمؤ

aOامرلاكقرألا'أىوهووسبغلأرلنلحرWيحمدالعادوهرلي

كديحرنةو!و!ردالصعممحلهوكللك!الص!سحركةلآنلا-وطعنعلا)69(

!سي.سءالمرلطةلثلرشذلكوفرالنرو-

لىممحيا!رمة4217اض!هافىررور،ل!نكأبهزطررلئترد)79(

362.المالطنات

م!ر!.صللأم!لعلا)89(

الم.صثمللمر)99(

-كه،
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قومه"صطتىالمحكة!جبرلمنرصاحههكالامصلطاْورخاء.ضلةعلىالله

لكرنحممافهحصدممالدرلةلهلكودسنىمحلعهم*اللمشد!مااذى

الموتالىأصرعهمتوممعهالطت.لهدمعلطونهعالهمنهاضرليالونطت

!وث.دملأمموفرلانهمأناجهلهمصدورهمأسفلهإلىالجبل(سمنالماءمن

خرجلملننسهالقنال!اضرشهر.مسهر6منهعدؤورساللهلربانالنهار

1(.!وسه)َاللهولاحرس،معهلانرطومملم

اللهأوصنالأالأحيارثعضعنالدلالكمحم!رماررىوشه-9

الملإبزاثن!اأأمرىوأطعنولىاسع-Aاللامعالهعهيالى!حالى

وعلىْفامح!دوياىللحالمق3ةزحلنكفلكركطخلنثكفإىالولالهكر

أ!اأفي،أخرهمثدككي!شوأيلغ!ركالأهلوفركرولبوخدخوكل

اخرفىْا(vألثالدىالأمىالنىمدنتلاورولالدىالدلمالب!هعالله

التلهل،زواجالبهعرالكمهر،والنسلابساءرصاحطالج!لصاحط!زمان

فرخدلهاانةشهالهالجنةفىأثءالنىالمبارك!مننسلهالأولاد.

مكةمنحون!لهللعالميى.رحسةوموسلألههْوقببهالحبفطدانهكحتشهدان.

وطعمالحةفىضراليكللرنولهالسماءبحومشلآنيةنيالشس!مطلعإلى

ندمههللهسفا()2ْألمايحدهاظمألم:!يةتنمرليمنالجنةدماركل

مم!هكاملسانهعلىوالحقصدزفىالنور،فلبهله!خنعالملاكةنصفكما

الساعة.!تومامثهرعلىالثاعةكدخرلهتلههآرلاممنا

موانماالصالينعجلفىللناسلهنغعلهالتهاتفىفدلالنه)قلت(

الله.منررصعلمعلىيهناخرهمالثاعاكلرلهلنوله

!بهـنشرعل"ضنطلآدل!نعلهالسلثررلاشصطىالأوللوتف)،01(

ودوكلعلطللهعلىلمنى!س!كثالرشطهضتلؤلكونطرىالههو

مها،لرفعلرفحضلا!لالمه!طهالاركالت

)!ن!ه.همطفى)101(

!رولأ.عن(لاكلمة)201(

ء3-
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نمقدفائد،أكدكمألهلسلألالرهان!ض*أخمرماوشها.ا-

الكيمنأ!اذكرأسطرأر!ة!اورتةالههفأ!جهلط.لهنقال!اعرو.

المنزلة.

اناالا"الااللهأناودعالىلحهاركبارك!ولمنها:الأولالطرفى

لى.لأنهيكوحدى

ورمولى.محدىاصارصمد:النانىالسكلوفى

ا".الحمادون)3ْأمنهإلح!ادونأقهموننرنأقه:الثاكالسعلىوض

الن!س!.رعاأالشر6رطالنسىرطا:الراثعالررفى

حلىدلنىالأحهارلكصفالسف!انأىدنطوتانماروىوصنهاا-ا

له'ر"-.كلاثلأصعصرانفىصسعلىاللهأنزلساالناسأعلم

كميلهفقال!فماساوكةفجمعايهفأضخعهلالمن.!ؤمنرجلا

نكلموسأنالمنزلاللهمحاليفىأ!دلموسالهحرفلميالدىأسألكالأحبار

يأمرونللناسأخرحمتأسةخعرمىمرحومةأثاطانى،رديفقالى8النورافى

الآخر،لكتا*وشمنرنالأولكالكتاليديؤمنونالمنكرعنوشهونلالمعروف

هملتال2صىكاربناجلهمالكدابالأمحوريتللواحىالضلالأملوكانلرفي

ذلك.أحدنعمالبرفت!.L-tأصة

اللهكنابفىأبحدلمرسلرللقدال!ىأنندكللحركحبناللم

علىأحلممأشرفا)ذسةأأحدىإنYر4نت!6كورانىنظرموسأنابزل

من"!تطهروفي!ورلهمالصحد.اللهحمدواطمطفإفاسهكيرشرف

فرمسعد.نلهمكانواحثالماء.لا!عدونحعثيالما،كلهورهمالجنالة

لمذلك.أحدنحمفالاحمدأمةممفال.أمتىفا!لمالوضوء.منمحجلون

أقالمنزلللهكثاليفىاكدلمرسالرفلوالذىكاللها-شدككميهلفال

Y'(*)اU-0!الكرىالصصفىولنصة!ر!ةصططامlyll.
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فهمأحدهمإفاأمةالتوراةفىاحدإفىه!ارلهففالالنرر"فىنظرص!ى

أمثالها!ثرلهضعفتمملها!اظمثللا.حسنالهمحتيع!لهاولميحسنا

عملطفإفاعالهدكتيلم!ملهاولميسعةهئم!افاذمفسبعم!ةإلى

أجدنعمالعبرفتالأجمد.أمةمم!الالتىفاجلهمشلهاكشثةعلهكبت

)،011.ذلك

طوله!افىترا!نم"يثلرنالسالنةالكىفىمكرليهرومماا-2

!حلالسالنةالأممنفهرهمكانكماولاممحرفزطاالمسحىطعمو!اأى

.(1رالهمالأ.ْالضطكابالتراينوالمراد.قلك

كدظه6ايرراشصنرلأ!كان:!الاالأجاركبعنوررى13-

هوارمانآخرفىيغرجنههاأنفيفإفافنخهأىماتفلصاعبهوخملايرنا

كلعلىاللهكبررناللهإلاإلهلاانكنهمرنرممالأمحيررأتالأنطءخر

ورمثهلونمصاحفهمقلوكلمالفنالفىالملاأكصفوفهمفىوصفرننرت

ضمةكلعلىالله!حمدونالحامدرن.وأمتهأحمداسهمجبنغراالفيامة

ملائكةأيد+ولنرلنإلاعدوالا!لقونطاثةهجرىودارمكةمولد..ورخاء

دلةنأءلىالة!دخلرننراخهاعلىالطهربهحننعبهماللهضرساحصعهم

لهمفهنفررخطا،لذنوبشهمللة"لىع.حساببنيرالحنةكدخلرنشهم

فزنوممكلمادمبواركعالىلباركالله!قولعظامرخطا!ابننربمفمنلةودهلى

أنفهمملىأسرنرافد،جدناممرينافعقرلونضزشمم.أعمالهمالىواف!را

لاا"لاأقيثهدونكانواالهمف!رالمدأمنالاللنوليمن(عمالهمررجدنا

الظمقلىأخلصمنلأعلرجلالىرعزكىودحالىكباركاللهفعفولالله

ضاءإنائلائامذ.منكونأنأرجرنأناكبتال!.كنركمن

!سمأ!!ىوله!2-22الم2ي!كرىشلصنىلمرطىذكرماثاعا!تصة(ا0)،

385*38.لم5سملأ!لطهـةفىورتكطالمحافيى.!رحمئمحدمحن

رتطكها4ساعهاالعهرثةفىالدمحعناثمسيا!اسيتا!رسنىحاصمت!ز)501(

لاوىكىصللكهة!سسلاطصهاصهلاسناعلاحورأعلوحممهورمم

فل!ريع.

387--
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الله)601(.

ضهطت!ليالأصاروكدولكيدلانجلسارحمليىينى4,وشها-4

لهمكلهمبشنرأتصنرواالناسكأ3النلأآيرىنهمارأتأحساننال

مئوماوطمعمهاللهصلىمحملاورأتلورانوؤكياعهمورأتنوران

نقالنرران.نررانولهم*!وبىأ-نورالا-وفيهاجد.فىولاراسهفىنعز

شا،ل!ثماهىإنطالرجلفقاليهعتسافاواننراللهعبد!االلهلقكب

-،!1ْ(وسلمههاللهححلنمحمداثوالدىكدولنفاليهافاخبرت

علىابزلاللهكتا-لنىهداينعمرانينمرصىعلىالوراةوأنزليالحق

.ذكرتكماعرانبنمرصى

5I-ىنهومiالقدكطاميسضفىفرأتنالمنبهثنوميعنمار

لىما!لانوراالعرليجبالعلىلأنرلنوجلالىوعزكىوتعالىكباركاللهنال

محومعم!*دوش!كاأعانبهااسطملولدمنولأخرجنوالمضسهالمشري

و!وفىآلثهمسلليكنرونرسرلاويهر!ا!سشكلهمالأرضونجاتالساء

هداكرتلندأسارك.وكندسكسب!نكالسلامعلهموس!الا".نهلاْ

والآخراالدنهافىعدؤمنأنتمْم،.ألىrteكاوجلعزاللهىل4.::"افي

منلهوأخجوالهحرالهرعلىمعهوشوسلطا"لهدعوةلكعلدعووأطهر

أخرحه.طلضدركيهيالحول.،صصىشر-خالفمن؟لiوالأرضكنوز

محايهثلكمعدوخمنهاأدرايمالدناخحتانرمنادالأضنت!نوعزدى

فهغزسلخاالمدرءالسقاءكشلإسرادهلينىكافاعقلؤيهج!االدى

ولمدهكو!نولمأدركهفمنانرلعأخنمولنرسقهالكياخنمكاولزددا.

رسأرمالأرضممثارلىفىيفونأتهأصلرمحااللهمنشوشر!هفىررخل

كلا؟!ويوحدa..16!7لاينمهـرىالشتفىفصهلاصحر!رعد)6،1(

لم،أىيرود!2512-26للرطىلكرىلصلص

;v)الر*.شط!طة!لة.ا

ط!،..رصمود!رلاى)801(

ء،-
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الدنيامنكزلايزولمعهالىذلكاصمذكرفيهااسمىذكر)ذامساجد

ك!.حى

!هدلنامئااسنضرنى:فالاارمرىعنسمرماروىوضه16-

العيرائيالظعلطسكمرياح!راوعدتلالهلتاءبهتنلماالنامإلىالملك

لهمننلتنضحكالهيهنالطلنتضهخإلىنأرضدتينرأ.مننطبت

ال!وسحاءاللهمياسمكالححرهدطيسكو-عحهيأمرقالكض!

كندموسوككياللهرهـلصمداللهلأإلهلاصيعىريلت9!ق

1vكناليانم!همااللهرضعاسينللهعهدعنطررىوسه

رعظماءطرخهجمعلررمطك!رلمغلماوسلمعلههاللهصلىاللهرسول

أزتالمالمحمفعالضمهما.ألكارأنلكفألكرواالاسلاامحالهمرعرفىد!نه

تمالضم!رعفمكانراميآضا.لدنكمضصمطتنتداخهاركم

ركيوأ؟صىوللرلدىفىهرال!طاانلنحلمألك)الملكا!ا

ألهلميلننمطفىط!لأالح!ارردكركلاصارممي!حدحمى!دىالجمل

!رنهم.نقطؤالتوآالههنردياللهرمرلمحمدوا!!لهالاا"لأأفىشهد

اللهعلىسهرسول!يحثه*ىاصا-دحيناولهلما.أأخرىروا!ةىوف

دعالمهأمام6ومادعلىرضحهلموقراهوفمئهخاثمهتثلووسلمعيه

ملوككانتوكللكله-دنتوسالدعلى!همففامدترزعاءكطرفنه

ابىكنا-هلالهمفتال!بهملموسعد-لهمكوضعإنماوارومالفرس

ضةننر6تصرواإسماعلولدمنأ.وأضرالم!حعى4ئرناالدى

ل!نكمعلىعصخكملأرىحرشكمالماامسكواان!د.فأوسا)يهموحاسوا

أدظنىلم!دثهوأنسنىىوخلاالندشاصدعلألىدمضرشم.لهونمركم

علهموالمرسلىلأنحاءعررهىتجاصوزعرر!لاةلحثةنههعنالاظ

;i- )Aتسةللرىكر-W4.t-يعرك،1لرمرثهدلنعناسد"كلىولحها

964،لم2!بدىللأ4!ص.ر!!دوو...ئالملكعدزصلاشلبمارىأمتغا
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النيىعوؤفإذافنظرتمنحمولاءصاحبكمنلىانطر-فغالوالسلامالصلاة

مننقال!فهعنممور،أرائ03س!تتتالهدا.مرنتلت.سَلقكأنما

عنأخرىصور6الىفأضارأيوكراسهنرمهشرجلع!ورامذ.ففلتهذا

الكالينى!دإنانفالعمر،هلثقالتوJشرجلصور4.4.لهفنلتث!ار.

وسلمعلهاللهصلىافبىعلىكدتفلصا.أ%اللهممنمهذثنيصاحبهأن

111(.الأصتمموعمريكرثأ!وصدلى.ا(اعدقت)ْفتالأخبركه

لمأنق!نحارااثمدخدانهحزاموحكعمعنماروىرهـنه18-

أصةرشافحنا.الينافحرنأرسلسكةرصلم!هاللهصلىاللهررصليلم

الدىابىمداسرماترايكم.ات!مالعرليأىكأنتالائتفىالصلتايىيئ

مللتالالأمى.الأبوإيا.أنادمممنىعمها!أناحكهمففال.كمأرصل

منوأعدا،لهفحلفناطيهمواعرضهعنهوأسألكمأوككمو.فماع!ادفىأنتم

رسلمعالهالله!لىاللهرسولولجماهمماأشاءعننالاأرفا.طالمرالهق

يفتحهالأمرقصزنىكنبسةلألىمعهواستهضنانهضلمكلا.فاضرنا.

ال!رفونصضالرجلصوؤفإذايكننهمنرفأصإلىوجاءصطودن.فدخل

مخهاألرالال!غنم.السلامعليهآد(صرزهد.ناللانلناصوركه!هذ.

كلعنعاحكممذالناو!ولالسلامملههمالأنحاءعوؤعنلناربهت

رسلمعلبهاللهصلىمحمدصوؤعنوبهف!ا،فغحنىلا.ف!ترلصرؤ

هذصورتكممنذلدرونلقالصاحبنا.صررانعمفدنامدا!لمرنونفظل

فالبمؤ.مرسلنيىصاحبكموأنعنة!ىمنكرمنلىفقاللاتلنا؟الصرؤ

نسهه.يهما!نسلناضرلىعند.أئjلوددت

عوؤرأىوأةالأساتفة!مالصررآرا.الذىأنفهأخرىررا؟وفى

و)راالنبىيعقي،موْآخديكرأيىصوؤ!)نا.وسلمعلطاللهع!لىمحمد

كح!ررلأ.كاولاسدنت(كلمةلأ(ا).

لىضالضكتا-وسلم136لم5الثنفىالصرىرردهاالتتكل)111(

،ح!ةعئصحرفىاحرجهطفهىرس!ؤ!يمحن!ىWA--،اما.أ-،،لم

اt:42لم2مرىسالص،ووطىلررا،تعملا،كركماالكو.
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91مرنعمتلتصاجكراتملنت!ككرأ!يحن!آخذوهرعمرصرؤ

كرفومل:تدةتحانأ!النهونم-تلتشهالأخ!لآخرلرففقال

واناللهرطملاأنأشهدنتالالنالياثنهونعمنلتا"ثشه-)12الاَخد

113(.طا!دمنال!ن!موهدا

المولوانالطحاء.كاسهدالمطليلعيدقالكلو!بماأنماروىونها9َ

كلامالهارحةلىولدلقدالمطليمحدفتالالبارترلد*حمدكمكمكنت!ذى

ن!و!ه.على!نمهدوننلاتمنهصالمحمدأشهنالسمخهفماىاليهـؤفال

ورلدأنهوكاالةمحسداصهأنوكلأ!ة.البارحةطلعبحمهأنإحداهن

خالصثهم-وصياكهمصبافهم-المالليكاعبدوانتنومهخعار6حهافى

ومح!رمم.وحصهم

لطسالهقالالهف!ظةفيث!فى!نالبنثرىأيوماروىوشه02-

لا.tا:لu!د؟ثنوأسدستلنوأصدسعطلندعلبةإسلاأسبيطلدرون

فماظهراكناثننل!انله!قالانامكلؤشرجلعلبناقدمقال

لنا!سنسقىسأفى.ثحطناإذاوكنامنهأنضلكانالخص!س!لىرجلارأكنا

رح,فمالنا!ستقىحركناطاهرالىيناظرلمقمخرحهاصمنة،خراج!اص

ساصسر!ؤ،فالرفلأ"حضرتنل!اونستىالسحا*!اللعحىهمكان

أ"تقالرا2الجرعارضيى،الخمعرالصيرأرفىمناخرجنيالدىتظترد

زط4أظلدتد!خروجأ"شظركتلأفىايدهناندتإنماأىلكلا.أعلم

الدركةوصالدماءيسفك!حتأ!ه.يهؤعم!نر4أحدإله!سهننكمفلا

النفرهرلاءقالالنبىيثفلمانه.ذلكفلا!نحكمخالنه.ممنوالساء

مامحهد.3الهحافههإياع!دولىالتىموملاان!ظةكا!نىVشحا،كانوا

وأموالهمدماعمموأحرز،افأسلصواالنفرهرلاءفنزليهلصلا.تالرا

0(IVصو!ة.ش!طةال!رطثشطش

لر،.!لىيلافمعالمظ)191(ر3للمهموظطامةا!مصة)113(
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،.%Iوأهلهم)4

الرفىأطململىوالله)لىثال:لاتينحادأنماروىومنه21-

أطاممنtطمطىمؤىعوتفإناضه.ألفدكرأسعلمعرلاسحت)ذ

!توطك.مالكونالواصولهوأنكرواالهه!اسفاحثمعنارضعلةسهاليهؤ

ولم.،لصول!لاطلعوهوطلع.)1115أحمدكوكيهط!تولنسمنهحسان

لماوسحيونمنهفحكوفى"،صفحولحسانق!أحمد.الاالأنهاءشسّ

هلاتتهههممااننرلهفقهلالمسرحولحىلره!لدتصأيرركان،4كى

نأومنأثركهول!لى.م!رن!فحلولىهر!كلاؤانسد!نال.ىا!ؤ

يه.!نله،ءسكلأا"ll-وطمعلطاللهالنىحلى!ررلمفظما".

احيكنت:قلأتأغيينص!نتعنعةل!ساررىوص!ه22-

شرىلالمفثدلقهلونضد.منرحطلميت!اءبىن!ماوعمىأيفدانس

عمكف!اثاتالنعملاللرفههللأ!نرلعمىنستا!.رلا!نظرك

2.3خروماحىعداوت!!ه؟

!ماأصنىلمطافي،أضلشىل!1للهالنكلأىعين!

لمم!الكعسنندعصرا.لهأزالولاواللهلا!أ!ففالسحه.طم.صوا.

ورمهكأىوهوككلمهعسوصملالهفنهىملاافى،نفكولهلك

!لنالنصهرحال!اتكىشلؤوع!تللهلحاءفلاسفهةناكلألمل.

فىمدكورل!هلاأ3لنعلمدالالأخههك!,فسطينحىأسنما،الله

!نال!رليمنلهاانلأخولىنولأىستعهنعجوز،قالت!!.

والثمخرجفلا.الأنعهاهخهروهوفرلى-هحروثار!مكةمولد.أحمدله

ناكف!لهعلههوشحبنا!على!ر!كلهئداناسغهةن!اطءنيؤ.

0160161.؟اصدلن!كريح)4،؟(

ورلىعرفىركرطوممةم!و،صطححأجمحة"حر،لأعللى)115(

26712.م!

IV)مي.صلم!لمةا

؟38--
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يذلكاحدىحعلتوسممحلهسهصلىاللهرسرللزوحنىفل!

الهنا!خرحتتالضهاللهرشىالصد!يكرإممىاومحن23

من-السنبنعد5رلى!يقرأتدعأدمالأز*صشخعدىتهزتينجاز

قالنحم.ففلتا"حرعا*اأحسبكفال!لأطنىئالمامحنةو!حوفيللاملا

لiهي.مانلتواحدأفهكلىدتتنم.ءقىسلتسط-)111(-أحسهك

فىأجمدائقالةاك.لمكخبرئأوفكللاقلت.ثطنكعنلىابهف

فأما.وكهلخىأص،علىيعاؤ!رآفى!ث!اأنالم!ادىالصححالحلم

علىنحهففأ!ض!كهلوأطمعفلات.وكئاف.فموكننواف!القى

تالعفى:ساهمنىأنعلكفمامحلامة.ايسرىنغذ.وعلى.شامةطنه

ورديموأنتففالسرلى،فوىصوماءشامةفراىطنى.منلهفكشفت

عراللهو!دالمنلىيال!ىوثمسك!دىمحنرالمهليماكلهفاللم.الكصة

ال!نهخكتلمارى.الهمنفىفقضهتفقالرخولك.أطاكنعمارجل

أطافالد(يفولنعمقلتالنىذلكالىأ!الامنىأنتأحمالا:فتالعه.أؤ

صنها.

رام!ااصفىاعحتولهول!سساثرىسمتتدالىلرلم

أسالسونلمسونلرصر.للمؤ،مAوفىصت

طاكا!همالرىبهلمماميطمهم13ل4اطرافصاعهت

ماكاكللثا.مولىلمطلانلىتاللعطتلماوكلهم

ناIjVIAVحىيركها!كز6لهاولأولان%

سالحاوبهرامرا4حللتطكلركلدليمواللهفلارلت

ا*-،*.لمممص3لا!!،ولش2ا117ململارورهش)117،

1(%)Aلرم.*"كايي

صي.لصد!لاص)911(

393-
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رامثاممتلانابلثهعليل!نيعياللهرسولنش

ماال!ورشسحاكالال!مارقمالزاللهملامعاله

عكاوت!ترشعؤوصهنهنحمظتعهالهالصدسقضىثكرأكرفال

!سقورحمالاتمولإكىلنومحتط!ترىوأيوفاآثن!لأيونجاءنى

ثنصمدهلاعظبم.أمرحدتنفالواأصحدتملفغلت12(سلمبن-)ْ

فأظهرتله.اتظرناساأنتورلاالناسإلىاللهأرسلهنبىأ؟يزعماللهعبد

هرلىضولوصلمعلهاللهعلىاللهرسولعنأسألوذهبترعرخمهمكحيا

ظ*ىمننتدتكاسمدنتكإلىنبرعلطالال!نترعتخلأ!ئشزلنى

مملهم!اسال!الىايكاللهولرسىأأ،كر،نتالآطك!هنوكركتنومك

عىأصركفىىلاي!نلقحثهفىىال!ثهخلقاآ!نكومافك.ياللهفأش

ئسلىالأن!حاءكيكانولىالملكن!.أخهركوماثلت.الأ!اترأنادك

من!راأضداحدرطناشرنت.اللهرصرل،انكاللهالاإلهلاينأضهدفقلت

ا"البان)22منالهولفلرسايهضدنتددإصلاص)121(.وطلحملةاللهرصول

وسطحوضق)125()،12(كاليلنضافعنل.الكهانو!را"وسالع)23

r.7)كل.شنثكل3اكلكلملأ)سلمغ؟

مححرئاش!ىر!ة.هلم2ل!ن!صنىالرطيذكزطلمنصهمدشت)121(

لصص.فىرراللرى"ت!ي52-2صلىالتصلأوشفىلدص!،

-liW-11.Altثملاين!رحيالض.راع)122( Vtكرلا!ههير!هر
vP!-صنةشلأل!لر rti.

لاسضهاضدضارالسلالت!لدلطظليرثار&مر!روللوز)123(

الله!سلىسدترفطاقزولوس!ككلظممهلها.Siثرفىعلمهاممأ،

.%ا-35المأعثالبن.رعلم

,1-41!رح!لمررأخز.ىزشفىصكامن-لمشىكلىفىش!مر)124(

!طلا*رو11صاولللر',rالألم!يي!ه،ومنةالالدفىوصنثهوسلمم!

نك.!رت--

4 0&Wنمين-I Irl Iمحهرلاين!سيوالصر%hp,fYA. V% ,,MA lit

.عكا!،ء/!..ا-12115؟لمراللر4لأم

-rqt
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")*13الكندىجدلبنرجدلبخرادوأفى127(رخافزقارص)126(لنوسراد

13(.كرور)ْثفتبنرسعدM(الدرصى)خلمةرابى

الجاكمرألفرنالقتالأصناممنرماسع)131(.النحمانثنتوفاطمة

ظهروما.القصوالخطالأولدالتلمالمدفونةالحجار-علىمكنر،)133(ورحد

إلييصزرنعش.ابفاترالؤ(f1rrسه)حكنهمماالآبات.صنسرلد.عد

ملأخىالشامقصور.أصاءتمعهونررالنجومرندلىثروزهجنالسماء

الساءوحراسةاليرانوخمردضرفلألهوتحوطكسرىايواءوارتجاجالأرف!

6(I)Vروىوتدسزد.،اصمالصيثرنس!شال!خارىزكرماكطمهاالقمةOالى

34.35-ااالمانو*كر6فىمحواكنأ)طم

لهكلارخلادقها؟ده5253،بللسبوطى!كرىل!معصفىكامهاضةراحع)127(

الصحةقعررءعلبهاللهعلىاللهرسرلأمركا!اثععمطا!لأنجار!ثيناح

ناسلم.النهركوحدزلأ؟سلام

كرجت.سأقصلى12(له

352-354.المبهرلابنافيالزمىتماصاالتحةرجع،912(

كرجة.علىأش!لى)013(

o":لهاكالفيرنىفىامرأةكات:نالصق!!لىمنالطبناتنىصداكأءكر

صلىابىماجمرصنلألامايثجطنكانالهـن.شلاثعلهاكانالخحمككتماط!ة

ند:نالنالى،كتكمالكلَىطلك:نناكالالطعلىفانصو!علطلد

عن!صنحةننىأخرىرهـرا!ة،167المهـطتاتوالنر.الزأيرمالذمماالنىحا.

Iرابهكال!لأا؟نىمحصاشؤكرما.ارهرى I"y،

فىن!وأثوالفميفىرالببهتىلاركنهفى!ظرىاخرجهاعدةرؤ،ت!وطىزكر)132(

أطموالله.ملاضلرركدماأطهفىلبرهرىوأبرسدك!ك!فىعحروالنل!ط

ابن،.)مرلف!الكبرىالحملالصراحعلملأموا-

الشةمحيوسضالناللكبذكرلها!)نماالصحاحفىاشومذ.سضفىلى)133(

لهاةلاصلكىالأ!ومنأنهاكادرجيهاوشدشلرراكاتكافةكلمولمولير.

ارجمرع!بههبرلكعرلرترت2أراوش!رولشز،نىواننملافما،(أرللاعكد

أصه،منطرجورى)ابورالد!ىرأحمد3"113،08،الماكلاللنىالحهتىالى

الدلاثرىفواهـدحماااالمياليهقىفبوم()رسى262لم845،المإ،27،لم

رض676لم61طشلىسدللننلبراصهوراحع336المواظ13،136المه

4.هI£ارمزا!لنعانهئ

-093-
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،--*هـ

(اده)سا33عيجمىكم+.

fl- "kaIVAIV`جسي؟^مب

ءك!3سمممبم!صء.بهي!م!بر!ثىالأولم!اكى.".هـاك!لى

.جمى!حمبيع+"91س-ممر؟بهي3!لاءثعلأ+-+،3سء
)،!أ(ثهيسعر.لى!!ي!ءكب!!عو*-حم!6*+مم!بر

+.؟ثب!برحميماكمثما36!+كا7!بملابربمحجى3

ك!يمl*ا--5جمىحمىكلأ+بهما(ضده1)

بهيبرابر++كمم-!اممء-3

حما3!يهثد3-سيي36!رء-ا

*-!بم!-3+بربملا؟اOAU.م،!كهص13.

نبم9سع3؟بر3يكيكبم.بمألم+33ءبر-864ممل!ر*أا
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ألفوصلم-)2(عيهاللهحملىلهي!الغلماءلأذكريمرأن)1(اعلم

Iا.لراعفمهامعبر6+إ. العصورفىضى)4(مماكهأخبرماضصناشالىلمفبات

ريوص!إيراعمو،ح!)درصشىمنل!عحمموصوصاءآ3ضأنشي!مفاثمة

للأنبباءلفيرساوالفراضةبيرالملركشحامهرؤكروالمهحوصصوالأصباط

رلاركىكنالافه).(ولاسعالغراء6ولاالكالةلا!عسنأطعر!ا-وكانمعهم

عنالأطريورمننطحةقفراءيأرف!لنألل.ذلكحلمونفقهاءع!ماءأقواميين

الأولى.الصحفنىطخبر.فوافقالعصران

9لح!ررلأ.ش

!مو!ة.شحةالمحىلعلة(2)

وطملعداللهصلىالنىظلن،،فثرسبر3فعةا!لححدديلغصل!ش)3(

وصم!ىسحلوظميلاأوسدلهص!رسرلركنلهلالص-*دهومحدىهر3يالتر!

الآى،عددعزل!ظع!حدىماو3لةوصAرلىموك!اIyrlالكر3الترذ

ا!والللروطم!كللىعلىلرحملىشو!تمىالمكلصكصركا!كدلمل!اءوسض

كر+سرفىرصهاالمحؤكرو،ي!نالمطاتحتشالمكرعكمدكالتورسبر

وستل!الي!لافىضرىكمابرترصريص!دى4لايتعض!كيرلأفىالبر

طىثمافىممرولدالت.ط!اءصدكهاالم!دلى"!روطاسفعهلملرففاىولحة

.44رشكل!لهفىكراينوكدلكهصالمحررىعدشال!فافى

لسور..*،.شطمعى*أحمرطهىلل!ك"لرعالحمرر!ةئ)4(

لأصبهىلرح!ك!ر'ا!لنل!الىنلحر*.كصلد"وطمعداللهعلىلرسرلأ!ة)5(

لموسلابكلعئوكعمكالصولى!مرممولأكهلمرر،فىسكماحلممح!حو*ى

.157لأممركلم!..!أ!موسرمالط!مد

وكل!عهكلأدررمنال!ىالأمىبىورسورياللهنأشوا...)لحالىنال.هياعهبلىولر

وكلعلههاللهصلىالرطينكأطوؤفلكولاحلرض158الأصيددندرن(لطكمرالعؤ

حي.نحرك!لأدهااللهرسرلكل!ةمفاوصلحدههةدوم!لىكأالمهنلأأخلىند

نهلهشكلو)وحتلحلىفررفىرلتوطم!ههالدسىل!ر!لههسةOnةوحك!

م!اولوللشع!لررفىندمر"ا!ك".يلللرلارلديا!مكوسيطمحاليش

لنس*نصشفضهؤشلمومه48،46فىالبهرالطللرىإلا9ولوطحى

وملااعسيههلممؤللىىلسلاسرحلىألامرلودلمفم)ولفدلرن!الهـر3.

وال!رولأصلرلكهعلأعلىنت!اk"j't"ويط.؟2.لةالثلم!أ!سللا

نمصثمر!لصمحلأفولدلمحيولحلأ:لأل!فىو!ل!ةللرسرلولسويلافلأ.

.*دس!لاشسيررص!و-يصرإطرييكي!لز*فلالهلاكةواط!ر!
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كتا"فىعمرلكوأخبركمافوقعموثهيعدسيقعأخبرنا!ماذاكومن

وصثىستط.ييدممه!(.وطلهالترآنأ،كىوطمعلطاللهصلىوقال.coرسنت

فوم!الاشثاأمماكافىابولر!أملكداضنهروندر!نمهليطن!دذلك!ى

أللهمنكلاياعليهمللاأنناطهمفلمو!تييخهالامحارفليأرضلفملأعلوم

أو!نرأ!اتمنكمجاهسأنصدفىآلأيمقالوفد.سورعنر6وأريعطةت

رصالكواالفطحة2طانرمانوممأرشىولاللهأقئسادنافلستسئلهشيأكة

لمان!غر*3ىهداككلوا)9(رلمواصراا-Aرلمفأحجموا.البلا!ةازعة

و(!هرلو*كدا!اشم!ر2بهاصكورفىلأتهل!يل!وطمع!اللهصلىأعرلتد)6(

لىانفا!ىئيدوروأصر!و!اء..Aوضطع!هالالركوعنمثالعلزررفلاعن

وفررلرلالعنهولطدلوم!نثهملليوبىوأسرهملأو*أولهايلأطمكل!روسلا

.الم284-287رعل!ظوكر"سر.اله!نثلاءو!لأصلي!!سالملش

يلأ!ةالأ!ط!د!طمدو!رطىل!فى!لؤ

(A)ْي!اللهدرنشالطمشودعواضركماله!ر!رنلراللاخرا.دكورالملدكل

13.مؤ-ملانغ

،لالةوكدلالمحلوفئعتليههوعللدىلهـعفسلىطىلللمعدناتيسترز)9(

"tلعك.الت!رى!ا!تفن!لاجندكرمرلاءحمهلعلى

لعلاك!ن.ثس)،ضندعتهماعهث!ركالفومهؤاد"!دسطةالىن!

لك!رفى(.l"-ولاسن!طرىسنفىواعنلكورفي

ضيأملو!اتطحاولط!تدماولطحدس!ارالليتوس!تطرط،)واله!ريت

نمثحؤيلمرر!نك!يملوطعنكم!رأملطى!ط!مكدوستلنالر"نللا!ك

خلوكومأو!هاكل.!ؤوللو

يطحىفوكطلهسلاإ.!ا!ساالاولللوحعلامافولطفىرضطط)وال!ص

.j-نأطناورط

!وتشن!هموسالرتطشسسنسلأمظي!يلعهلى.،طىاللهصالتد

محدولألمىرأمحنىلر!لمواللهوسثهى.كلييلهنىمهرشرحممهرىفىرس

ولأوى.الآطؤ

املر2لأركلفىلكموححلصاطال!صيممحيل!ء.اللهسافىإضكلرؤ

رطداوصا،رما-لأرطىشلكموزولمحارنمهاوثول!اوأ!جوددحارندلاب،دممئاؤ
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يفاالملأ!ورعلىو)!اردعحزهمأحلاعمردسفيهآلهنهم،سببشله،دوا

ا".س!ة)ْوأ!سينوالنيندسعملادوهلمالىوفالهيعدوشصنةوعمنرو

لفرط3زادفكدط.رحتمجزمكمافكانكشله.لا!لدنأنهماخبروثد

فلموامرالهمدماءهموأحلواأولادهمرحؤنفوسهمنبدلوالا.وخضوعا3زاد

.فوأسلددهعحيفامؤد!لالجلاصثلهسورةثبهيانفلكمنالغداءعلىكدررا

كد!لأنجر.الدىالوحهعلىذكر.كمافكانآتطهروذكريالمنم!اتفهلطق

كأوالثمكىرالفعلأرضفىالمسنضحغبىواعن!فآشيئ)11(الحرامالم!

يعددأ!دلكنالدلالا.وإفماحوالرسالةالنبوا!اتفىكاتالفدرومذاالديئ)!\(

نمنها.آ،توظمكمبراتفلك

رأتولقدمسمؤاينتال.ثأكةكىأنسللمافلفتشالقمراننتاىأ-

يدلكشهدوفداضيوا.:راللام6الصلاعالهفظلالقمر.فرنتىث!الجيل

الآفاىمنالناسوجاءالقمرا)39(وأليلكلالساعاااتثرلتمولهالريزالكاب

14(.سنزصحرملاالكفارففالياننقاتهفاخبروا

!صلفلمعلىحِجْرفىورأسهإيهورحىكانإزلهالنسحب!2-

-بمناإج!التررمحيناولتدند6لم326محب!رلاينالهداولةثخها3راجع.ونرأرأممه=

الترآن.)عطزفىلأترادسزك،لليثلالىلقر2د)!زالكميس!وأضتوأظفت

لأدط.مزآصفىط؟كرومرالكا*لهلاكلوفىرشطررصهلاا("،

س!تشينىالله!هانالمرمالمحد!دظن!ل!!لمارصكاللهعدىالقد!حالىف!(11)

.27النحزكل!خاذلكثرفىص!بكلدحلواملأمفمح!نرفىوشرفىرروسكم

اضمككصاالأرضفىلههلتمالمالكوعملراضكمبرا!ينالله)ومدjست!(9)2

صدونى2ظموفهميسدمنرلحدل!هملهماركضال!ىكفهملهمولحمكلنقمممنالدلى

55.النرر!رالنمتور،!فاو!كأك!دعرومنخثاكللانركرفى

.االتر!حمؤ)13،

رفىلأولالحهدلىءوت!ىالضكىكانةنىوؤلض!فةسكلعلىلال!ن!)14(

81.الأا!را!.7.لم9للح!رى04126،كثهر.اينألوالأ816ع!ح

لث!ق4!مصوصدلكهـلالىالمعىشرنرالأل!لفياسلردل!ار.3،لم4الك!ر

لرروؤيكسمىطىسد!نالمطهر!ةش!.و!صلالنصطامرلخنشارقع
اللد.كيى
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عالهفقاللا.:فال؟،علىالعصرأعالت:نقالالنس!كرتحن!الحصر

فالتالنس!.محلههفارددرسولكوطاعةطامحكفىكان)نهاللهم:والسلامالصلاأ

يخيروفلكالجبالىعلىووقت!تيعدماطلحتلم!تفرأكهال!ء

.صيالصهباء،.1(.

الرضوءالاسفالثص6،الصلاحلأت"(طلعهيىمنالدليالماءنبع3-

فنوضرأ!الأداءفىكدولفوضعيوضؤوالسلامالصلاةعالهفكىجدؤفلم

خوضأركو8كدكه!لنال!د!ةيرم،عطوا.رحلدا"لحمثةزماءوكانرا.آخر3

فعلكد،كهانوضحركرلكفىL--VIUغدلسفقالوالهنحؤالناسوأفلثلا

محامفانا.ألفطةبهالرفقالكتمكمللراوىفقالل:الثوفىكأضالنورالماء

طة.ضرحمسة

الجقنأضىماهنرتاصهااعراطفوجصراسفرفىالماءعدصالما4-

ق!تط.!اوزإلبها.وأ!سنمازؤلمكقصالميعالهماوالوكانأداو6وملاكل

!ش:شوحمسهالسىزحدت!رطكلفىل!طوىأخ!()15

يرامموعن!رلىلنالنطلمحنلحىسسينللهصدمحنأعةاكلمدمن:الأل!

عس.ثتا!ءصالنكتكلاطتمحنلحن

لىاينصص!كنأححدمنللضشسمدلنلرحن!دلنملى!دكاشالثلأ!)

عس.!نتاساهعنأصهسحدصثنعر3عنموسكنسمدعنفد!ك

2*-12.رسحكا،31

طةولشالموفوعك!الحورىاولرا.ور!تطالىالسللىعهراينذكروتد

ححلرك!!ل!ةذكزندزشص)دح!ىنرلهلهمهةفيعنعهرافىوتللرس

دء.علههاللهصلىاللهرطسوكصزلكوعمواو!سا،ع!طى،التضاللعلوى

سض.كليل!طا3طموديعصتريلو،ال!مأملشا!تتر3لكن

تئصاستكلاا!ىامرطتومرش!ه!رشىسشكئرلؤءالمالح)16(

رر.محيال!عأوكللكطالصطح؟كرت،ندوطم.!لههللىص!يلرصولفىلصطلأ

/,vvyالرىراصع t.!سلمعحع،1\صلامفىلنهرعلاملايالثاصي،كث

وسلم.طياللهعلى!ىصبركفىسالنماللك1لا83لم4

ال!ط.ثرر-الم!رىك؟5615!ه!ىلرا!الص!هورملر،لماءرأط
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ئدمنالماءنحفمندالا*ا(للحالستراوزلكدحالىاللهسقاناانمالهارقال

دلكالىك!راحتهاجمن.كونحبئقبضتمنالماءضنعالعيونكأضالأصا*

الأصاط.لنلكالصروفولدلالإحانيذلكأرادلكنهالفضة

كسرأنطةعنفكلنلىكرشكعزةذلكضلفىفالأحاثينرلالجصللأ

صالماءفخعحمبرلقومهرر!(منالماءنغكان)ذسصى!دنانبؤصأعحيكذ.

أعحي.ايد

يالر!ةهلوشهدالههفال!نبرس.2،لهمزدسلمالوفى؟،،ككالم5-

لدى.نبو،ويقر.علهكسلموالر4يديي

...*ذلكفينلتومْد

الولدمحلىال!هيJ-s."السثؤ!ولدطس

tكر!لى!انلهمناصحايتوما اليلمدى

كصشالملموطؤلدورميههمك49i-5لماس!دسححفىلت)7

كرالماءسيدلالتر*فىسفىالسلاأطكررسسسض!فيدبرشل!!لح،اله

06لاحروركا..(!اع!زشهلبر)...نثنبمضر!صكل!*صالالص

لأصك.حدمنا06ر3و+الآ؟

ولش،رلحهالم"لمبمي!لاص*ثهههاللهكرأط!د-المقسةا.لماالكلكلسن)91(

الطر!!:!هح!سفديمف!:ف!صافح!هوفى،،16ثحلطولمطالي.%/-tiال!ظ

!وررأسسىلأكلصا.لصيركللدطه

لأعرفالىقل.ألهرسلمعلههاللهصلى!لهوولعنضهللهرضمرشعبرص)02،

النعاللفىصلمورو،أحسد،owلأصي-مبم!نههلعلى!لمكلاكصكلأصر

.تث!شأ!ص1782لم4

للاآ!دحماللخهلكل-"كلوطم!دللهصلىحهحها.!لهرضع!ةوص

!د*)سصعاللهكوهـلعل!ك!لاآدلىولاكرل!!ححرأصلاحم!تثالرسالة

!ررلاكلبرل!سرو!!لياللهملى!ىكئلىاللهعهدفىحبروص.،2(.لم8

6،96.لديكللىوالهههنى026لمالظو.سد
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ولموالنزالة)28(.والذلي،23(،22(والجمل)1!(الضييارسالةلهضهدقد

.والسلامالملاةعليلهإلاماالأنهاءصلأحدتلهكيرا

رصرللهفقال.أصاىمنرفدناضافىكناعنهسا.اللهرضعراينقال

نال8خعرعلىأثلكنال.أهلىالىفغالهـدأ!إلىرسلمعبهاللهصلىالله

قال.لك!ثمدمن!ال.اللهرمولصمدوافىسهلاإلهلاأن!ئ!دقال:وماهو؟

السزتفأتجلتادمحاف!.دى49ياطيالنىالسر6لنضهد.قال.طفرل

للهفنه!ت،سلمعلههاللهصلىالنىفاسننهدهاكدولينفاتحتىالأرفر

(V)Iيصيىطءيزالهشمضلفىكلارطمعلياللهص!قلهرطصر"عنروى

طاش!كلرلحنكلأبترلوىوللاتقلللهكلهواطاشد!اس!علاتد

نإ"سىلهوسلمعدللهعلىبىشدوكل.علهه!لهعلىبىكدىكنولرحه

لدىند2لعدشند!تلأوفىشلم!لىو!كحمالهكثعرم!سهممنلملا

J1.4_رفىطلدلأرضونىص!هلساءفي 4j-ننتدضدمارلفىرحمت

نللمكدثمنوضعد!معف!وقدههنوحعملمحللنرسرصتد"؟

ومكللزباشمنعلىالضيصث!ر&لهولربملسكلئعصينالأصاى.ر5
262.المول!تى3صه3لمه2

وكلافلسفر!اللهومححدمزكلاوسلىاللهصدينوحمبرطكدندحل!صرو)22،

رص!حهوسلممحدللهعلىمىعىمكل!ا!صلمحدورلاللطأ!دلاكلل

رحلالىس!ل!معإ!أركهلساء!طو!للن!*صأل!دلأرخاطاص!ض

برسؤ712لرسولرالطرلححكل26المهالمظولإلطلنمحمىلالله

مروىولعصلمرعسو

كلهاي!دiحملدنديمحلطفىوصثو&ص+ىضلالأ!صرىلىوم!ينلدى)23(

عد!نسدنلكشاصيالسس!كلكمنسط!سفمرفلرlلوفدطل

خلا!كرفىو!رىوللاتصغهلايرض!ب!.يىوكلحؤلعةالى!دصكم!الملظسه

1203.ثرح!معلرلر،26لماUAAAl?ممهاJك!

نقدلله!د!ل!ةف!لحلهعحراءفهوءمهللهسلىالنىكلاصلطأ،عن،،2(

أنميحمتىفدلقىلحلنلدنىخ!غدولىلأعراكاملاع!شتلأتساحاصتك

رتللاضالىنعيفلأحها!حمتظصتفاطلظنملالتأرفطشق!ولرجعفلرضها

Nانهد3رعرلسءفىسرنرعتظطلنيالطيههملردط!رنلطءلكللهمولى

?,1rvrJrلشا،اللهرصرلوأنكاللها"لالا JL flhi،صه!للاالرد!ل

e r3دشإصل!؟أظيفىلحوطىرند06لم2امهرىلعصعصئو!سحرطى

اع!لاتصة*كلهدكلشطردللصبنمئ.ضعف
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!

مكاظ.2(.إلىرجتلماللهرح!وألكاللهإلاا"لاأنأضهدقالتثأنورصوله

لنلكنللهفق!آلأوسلمعالهاللهصلى!يأعرا!صألvونال

شايا2"وصد!هاصابمحرفمالتنفحلتفالكدعوكاللهرصرلالنبر

صلىاللهرسول!دممال!نLقفتXj.-لأرضلخدجامتلموخلفهايديهاوين

اىفثرحمعمرهاالأعراىنفال.الله،وسولعلهكاللامفقالتوصلمعلبهالله

لنمرى:لأصاىننال.كانتكحا!كا!ااسوتحىنرجحتنأمزموضعها

*2(.وسلمعلههاللهصلىاللهرمرل!هنأ!.لكأسحد

اللهر!لفمبالطو!ل.حدكهفى!لهعدينجالرمحنالمععونى

ثاط!كنحرلئفإفايهضهثا!عر!حدفلمحاجمن!ينضوسلمعلطاللهصلى

سهفلأيقا،ت!صاللهإفنانقادىوفىالئجردن)حدىشينعننأظ،!وا،!

ف!مما.!عالىاللهإذ3محلى)!ما،للم.ذلكمنلكالأخرىوفل.الللولكالبير

ساحسنها.للعىالنرله!.فنلافميكاحا!رفدأخرىروالأوفى

حاصه!2(.ضضضلنهمانط!يأخها.لشتحىائبرن!رحت

رطالىدعامنأ!والححارالنغلاتعنز!دبنأساطحكىوكدلك

رحنلمحاحهالسلاآطههتنىحىتعاد!نفاتطنوسلمعلههاللهصلىالله

.(2المحنهنفى!ىفطثمن

رلسنى.اا.؟ل!رصفىطتلدأدهارركر!نني25211الدنافىسكا!مة)ء2(

lytIT)A I i illيبن4كرطوتدA.4U^jt&"4 AV Wh .j4"P r

اصد.الأ!ولالر.ررصول!د

!هرطا.صعانل)كأصهـلر)26(

[urnua JO US' 0-X (IVل!دهلإطفى؟كررتدAt-,a6سدى.,j6 a,"
q-'لوعت)له Vطرمنالهرلرواماولد.روطددبرووءلأ%لأعد!ب

Iالسيaعربهـنو؟كرط ,'VI Iرلممم!ر!ع!رطاي!لاوندAطىلبنلا

.132لم3لأطروممطد

714023.لر!دصلمفىلحبن)28(

(M!لشاراreinا!وسد223المل!ر!دلالنوم!هدvtI %%I Aرسي

ع!رصعع-تلدولرنصلرمدك-60237023لم4صلمصعلى!ريةمد

http://www.al-maktabeh.com



صلىسه!رصولفأطاتجا!تالللعششجؤرأت:صككلىون!

فياستأئت!دهاوالسلامالصلاأعلطفقالصنبتهاالىرحعتلموسلمعلمهالله

).كا.السلام

لهلااعترضتم!روسلمعلههاللهسلىاللهرسرل!نما)51فوركالنفال

حالططى!سدؤودفىوصصنما،!وحتينصفشلهنانفر-شجؤله

كاس)52.محثرحماوسلمعلههاللهصلىالنىكعرهـ!س!روهىيالط!د.وفلك

فلمشبرقمدوالمسع.وكتفأعبعايتالأشطردعاوسمعلبهاللهصلىفالنى

دعبم-لكندمحوكى.اللبماحتقنتدضت!(.!اندطماضد.!اكبد

جاصلفرلافهالجدعحننشم!،فد.النتمةدعاءالمحعاءؤالرحمةدعاء

ذكت)"علههيد.،ضعحىواتىدصدعروالآحنىhفى)"!كضازالمسجد

وسلم.علياللهصلىاللهرسرلعلىصنلا،هكطنرللمالزصهلرلا

فح!نفسهالىدع!وورمالملااأنفلعلعهأالاسنرا!ن!وحكى

مطغابعضئحدثيلغرند.محانهإلىفعادأ!زدمفالتزمهلأرفي!حنرلى

9.لم9لروور!

.138-913لاسههومهؤ!ؤ25511ال!ظ)03(

سلأتمكوهم!حكلمنتهه.اعرلىالأسهسحن!نسحمدمرنررليكربر)31(

الملمي.ل!نىومو*روشتو!قى'e-4يىلفل-و،!ة

25511(urn (flوسثا.!ص،صال!للففرؤسالوؤل!ؤكر

علىفىصر)فكلححفدلهـم*طمصعرامعكلاللسحدولممكلء!ررص)33،

لأيدلىسلرضككوفىلالهافقالنفط.ورتاثمال!نما!دظم!هاوح!!د

91102.صفيوا!,%%IAMسلحألىهطةضت

ID)!وءعك!لهعلىالصملالكلطرمطىسثوناالمسمدصسه!دحدينت

رفىلسلد.عرلاكصوتلحةعلللكصساالم!رلهعغفلاطهاطعيىتومطيإنا

!ص!امنوروللصعأمل%حهرندنرلررلحبنكرازالمحدرمصكي.روية

!لأيفى!لهعررعدساللهرعد!ك!نولىوحبموكسكرأورنمعدرشسة

257المالشاوماعة.لىينولمطديسدطو"ووط!الحكلىمصدوأدسدثنومهل

11992.رصولوشالل

.6811؟!رمولر!ممل253لم1رثئلل!طالمطليولمي)35،

992.لمالرطودول257المكلالدظصرللاسدفىوصلا!ر،ل!مى)36(
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ابولرس.

نمعكنا3(عفم-ولاللهرض!يةل-فايدوليىالطعامكببحومنها

2(.)%كوهو،سلمعلياللهعلىاللهرصول!دىيينالطملسح

وسدمعلهاللهصدىاللهرسرلاخدأنىنال."ولفىالحصاسب!حرمنها

كرأىكدىفىصيهئلمالتسيمعسعنحىيدهفىفسبنحصىمنكفا

كناوحهه.اللهكر3طال!أ!ينعلىوقال4(نسن)ْعر!دفىدمنسهحن

اسثقطهنمالواحماسضالىفر!وملمعلطاللهصلىاللهرسرلمعكصكة

كنلماللهمحدينحالر،لأل"ا"(الله،رسولعليكالسلامفالالاولاجملشحر

ططمالدحلىلهسجدلارلاضبريسعرك!ررسلمعاله!لهصلىاللهر!ل

.y)lf(وسم

منهأهلوكلالنىههاضنمل)؟المطليعهددنالعساصحدتونى

رجدركايابأسكفةلامنتسلاعثهياهمكستزالنارشدالسثرعايمؤسلاء6

الى.

للنطر+"(ط.يثتسابموانماالنليولايقبللاينطقمماالنطقهذاوكل

علطكانلماوفلك.الن!قفهر-+من3إفاكاأعجبوهوالحها)النالقضرطمنإذ

الإ!هانممنوالني!لىمعبوومحايهالمحغاء.رألمغالفصحاءأشحرالسلامالملاا

كالرسالةلهنطمانممجزلهصكانايلافة!اتأعلىفىلأنهمنهموراسثل

17.!ساد6،م!عيا0!سلأ-26،الحملأ250ضاليالهكلى)37،

!ط.ش!ة)38(

فىو!رطى06،لماتفىلسدولإطا15414ابعيفى!ه!رىأحرعهلح!ث)93(

.8152هالجعي

?ra!ثناراع(04) iiوالصين431لم1عر،لاينلرط)ثسكلفىكطمهاهمةريزأ

وطم.عدلهعلىهىصمات،صيفىاله!رىذكز

U U026!ثناراع / Iلروللأ!ردكل.!ميصنون!!رطىووا.رلحينTIM

.Iart*ابعيفىومرس12لمااكسةلىر!درص

.96لم6!دييفىو!تى11026راعالسنا(24)
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*كاءشك!زلأحدذلكوور.الميق،لشلهفن!د.النطقلايقبلاممشلك

والمرفي.

صلىاللهرسرلردحئالراهيثوافاللح!ما.لهالأضهاءسبرومظ

ثرسشمنأضماخفقالللعيلد.رحمةسه!منهالعالمنسيهداوسلمعلهالله

طهـيئوخرلهوصدإلاولامدوشبريلميهنفالكالحرايهناماعلصك

لص.لاولاسى

مرلأسارمنركلحثطوطمعلطاللهصليطهرسولدضأدىوفال

منهالكهحؤأحينضكرألرفقاللهفسعلتغ!موتوعمريكررألو

فيءصمطالحلوطمطههاللهعلى!ىآعراىحدثوفى)،"(الله،رسول

ف!حدك).،(.يثر

5(دكالتاذ1لشامةاطلالا.و!لامالصلا8!هأش!ا!سو!هومن

فأروردفيردألهوطمعالهاللهعلىصوعحالهوشالنصى*،(-ش!طله

!ففعلىالضإلىضؤفدالفوآوعدم!هاثنانلمافطهلا"َفيالبلوس

.8(إيهلاهـفى

وابررنررAلهj"kjكانوالتراللصنىشى!اأصوعطهوص

حسدعلىاللما!لاكتطوكد.لأرضطىيتع"طلهآحراأولهلانى

ماكحث،مكلسصراؤكرطركاعس!بدشلىر)3،(را-لعصا/0،2
.vاnفىيوىرلممثى،1811rلرحم!

!سفشي!لىوفىتكصلنندسكل.فى؟كرالمدين.1/265لشاريع)44(

عر.طعيددمورا!ره2الم2درطثعل

26511مورلورو*ص)45( Udدلدلمكمصةلهدعلر!سايىصبن8كروند!

ا-12.14لرط!كليدولى.صدلرهطعلل!ف!ا!ت!عه!طرلى

وم!ه."لالىلصبنوفىوهم!ا"يهـ!ثمة)!اهسطى(،)6

15025ابعيفى،هرطى26211رررل!مناسد،كتير17211صييفى(4الأ

.YoورثوىAر VIR.

مط.منروللرمنكئط4(له

"12،2.2لد-ح!لىوال!هكل5025/لل!عيلى!رطى26211ل!ثا)9،(
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!

طاله)1.،التدحرمعشىإناركان"لأزفر)َالمكمن%كى!رتهوىن.وث!اول

صب!.من!ندكأنماايوكاومئعهالمضحكهركانساوا.الطو"وء

كأنما!ط*وكانالنبو8)2.،.خانمكنههلنتوخواصهمزا،.شوكدلك

والسلام8الملاعلىلهشالنأرعد.اعراىوواهصنه.صالطمررؤ،صمعلى

ندكضقالأوكصا"الثي+.كل!سرمناصلاالناا!فإنماعلكخففى

الئ!لكسعمالمواسعلؤ"لوئوممتلاا*ملتد

مو"ا8.،اللهيافنالرسولمنرككوفىفىالاروعدطلل

اللهرضطلأ*أىينوطى!ك!!*لإكىمنعغ!سرلىلم

.ررى)"عتوصسثع-لأفىسهدولمصوش!مطلأنهصما.

مرالرلكتثمعهوعنفؤسملولاسلأ4

رسلمطههاللهعلى!سوعحالهشونلك

ولووع!رى....

ا!كاءلو!ال!يلالل!ورالوصولنال

اللهلمكارطشو!صكاو!كطألحيحهراغد!ط!ت
ع!للهد!!لهرمرلصساولاحروأفىط،طلهطولاستوءعدللهعلي

و!.عدللهع!بىولةبلىلنطكل.كصل!سعوء.
I l)حلطمهرلىه(.

(V)*"وء-4للهعلى!لهرطكلصفىعطو!كلسشط!!يىسلهملمر

ل!هو.عميد-!نطكل.!ملم..يررصهـكل!درفىسمه.سهكاله

.9/02ص46622للعردا؟61/ل!رولر96صرزاد!ل)53(

ل!ر!.ريحصه..مم!ش2،،81رنمور)54(

رح!!علحمد.لمص!ثمئرطمعدللهس!يلر!لوسدبهرا!نركر551(

رشسا.!رصرليل!هلعظ!ملاآطاكل!للا6ء-ا.اا
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والألواًك.(.الأنوارا!هلنكونداهوبههثمتدالا

نبىعلهكنإنطأحد+.(امكنقالحتى.ههنهمنالجبال!ز!لونها

المنرطىوطمعالهاللهدلمىاللهرسولترأعمراثنفالوشهدلله"وصديق

الحارالبارأ"لاأ"لا!قولنفسهالبار!بدناللم،)9.(للأئرحراللهللرواارما

ع!ه.لمنزتلناحىالمنبرفرجفالفطلالملكأنا

صناوصن!للالمثةوكانؤ.البيتحولمن،شار،ولانسقوطرصنها

كانأكمحي3!ثهرإ!اجيالفحعامالمىهـعوفلما.ثالرصاصالأرعلص!بة

صنموجهالىاشارفمازهوكا.كانالاطلإنالباطلوزهقالوجاءونول!د.فى

!ننلىكماخلغه!ندمنوكان6(و!هولْعلىوفعلاقفا.لالىنفا.علىوفعإلا

أطمه)61(.

....ونلت

.A.L6.6L؟الطللوؤمحاfib!فماملأطللكه!ي

الظما)62(يومالىلهمعجزاركرامةمنيم!همنعط!روما

سصرو95صنةسرل!را-وو.كأرلأظتومحهبم!ز!ت)!اس!زلالى)56(

م.!س

،اثردبر1المههاصدسدفىكمعئورو!ووولتسلرنىومو)صامألأصللى()7

331.لم41،32لم11،5لم5ولرىلىلصت(هله

والنعررواوراللىرسلمالهيدىواصحه7212لل!دىولسث19لأسم()9

!زكن!رك801لم6لهنارىفىرالصبن931لم1لرعولوكسعلال!نا26االم)06(

لأعطآ.لاللأسولصلا"ك8041لم3سلمالأصاء،

اعربوكلصررلا*آشطمرر4لألىالأعلامالرا*كرفىدلاالمهال!ايدشملا11()

شكلىظنهىشكلىلوزوند1298!رو!وسمع236لماالث!ردفى!م

931.لماومم12035الفعفى!يىالص!.فى!ثئ

emلا.يلأملكلولكو*صلجر!لتطا
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tibالكرامةللكالمعبزاتلمند!دتلدمحرامة

ملامهالر!نهؤفىؤعلطسممنار!علىمن

القهامالامالى،نكلوملميعلMWع4علي

ضوصطهمنزلكوكل.والل!ديالنزالةوشطاءة"الضيكفد(لم!افىوتد

لأ.-%(وصلمعلههاللهصلى

أنوجاءفما)"6"مالتحتىكثرليولمتثللموفله!دناتطوشها(ن

فبلا،65(.تسهفرىمراىجاء،ظهلحدكنورحماز

اىكدعوطمالملركالىرملأأرسلأدهوسلمعلهاللهصلىخصثمهوص

منهمرجملوكلواحديرمفىوأصيحوامتوجهشفخرحموالملهساد4راالدين

.6()ىكأرسلالل!نالنرآلمتينكلم

د!قطعاللهلعنهجهلأياأن-!6(وسلمطهاللهحلىخصصهرمن

حكل-له!(وسلمعلهالله-سلىاللهرصالىفطء!ر.!ومصفراءينسؤ

6".وصتفىنلمتولصقطعيمافبص!د.

لنعلىصاقانكسرتأنه!-)ْوسلمعلهاللهحلىخصثصهرش

،لم.مكا.فبرأر3عيهاللهصدىاللهرصولعلهافتغلالندقكومالعكم

نال.ا!حمرولشطتوط!y..0)عىوحمللأ21،23،42ر3المهرشةراحمع)63(

.8،91-9،لم4للوهبضرعيتطولا!،لاسوملسطوع!سحدتالمرى

928عيالكطر!ل!،شويىكرالروندالدملنىكصاون!!نا26االململْأ)65(

.ص133لضنامللهلمكللاوكلضطررأىصتشالضءشحملااكنرأعرحه

338.لم14للنرلىضطلىولن!ظ26611)66(

(.كد...حمهلأدكلصحهضا)وشو!مرولشططاالع!لة)67(

مرلأ.صطط!ال!ل!6(له

128113اللطولشلأ2لم2لرطرهلل273المال!فا)96(

هودة.منشةلدم!الصلة07()

-؟ا،-
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)31(.فرسهعنينزل

اللهع!لىاللهرمولنر"مالحتىيدر!م!سافدنخبييشقرأمي

.(YTفبر؟علهوننتد!د.وسدمعديه

وعانالس!فعلىالقبضتشهسلعةالجحفىشرحيلكففىكانونها

المباركةثكفه!سعهافمازلوسلمعلبهاللهصلىاللهرمولإلىننكاهاالفرس

كر)*(.لهايقرلمزالتوندكنهرنعحى

وكاتكدولبت)"ىمنفأعطامالكوموطحامادذلأجار!ة!لتهومنها

عليككقولمفههمنمافأعط!كفىالدىمنأركد)نطننالتءالحطتللة

مالمالحاءشعماالقىجونهافىاضقرفلما.ش!ثافبستكسألواللامالصلاة

وسلم.علههاللهصلى-).ىالله-رسوليبركةمنهاحباءاضديالمدظامرأةككن

فرثعاوجتعلىوقحتحنى6ننادعنأصببصأحدرومكانلماومنها

!نطك!.أحنفكات!د..وسلمعلههاللهصلىاللهرصرل

لالنوأرسلهاعلبها!فلالأرفي!را-ش!بنةالاسنسفاءعلةألرأانهومنها

علىومومانلى.يهمدىقدأنهكلىشحجافأخدمارسولهمعالأسنةصلاعب

.ظلى!اللهفشا.فرماشفاء

yewصلىالله-رسولعلهفنفلنعؤفىاحددرمالحصىبنكلأرم

.I+عفالصناشامل-لمفىووى3ا!ماأوررولالهوطىوتال22لألم3اايفا"2ول(

نَأ.الئرر"2)2فأعطما(فى"774(

Val)73لم2مهرىولعص274لمااللنافيإ!مصلأ!حيصسحلوفلحلاضهه

ف!ف.اشاثر!سو"ل236لم08هصلىواللر!

الكرىرلعمثص174للأسهالى!و!لؤ33لم4اله!لاول!هالأ؟27المال!نا)76(

512.&!لىولولم35.لمالو!ىوظزى2لأ2لم1ل!مالأ\(لم)7
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نجرلت.7"فىالأكوعلنسلمةيسادع!يةطىولفلفبرأول7(رملم-عليالله

8(.وقنهاْمننبرلتأرمدكانرندضهاللهرضعلىعبنوفى

....نلتذلكونى

ماًالقع!thقد*1لماحدتلأ!عوددار-وكفللأ

المهىفراهوكماوت!هاصوعمصاالرأتكم

الندمىلراحمةيخصلمالهلالرالرملفيم!كلدإذا

اطالثىكلافىالمفاثرطهلمسهلافيالصنرفىملأ!وإرا

البامراتالمحجزاتمن.keىفمايداوملمعلهاللهصلىخصالصهومن

وسقرط.الأروانوارتجاج.ا!وانو)ضاء6.البرانخمؤمن.البهناتوا!!ات

الناآفصورو!ور.القيومالحىوبحلى.النبوموددلى.الاَكاتوظهور.المثرفات

الأسثام.وسقوط

....ذلكفىالبرصبرىفالوفد

واردهاء!ومهمرورللدفىكانالذيالمولد!ة

الساءكلهمالمفنارمنوميالدةبوع!عهدالث!وأ

العدراءممتسلحمدتكالافطلتوصاولت

ولالهماء)1وح!المعطفىولدنهفى!رلفكمرىودوأك

921لم4لطيفى!اؤويو15011رلممدى273لماال!نا)97(

nم!مامرا!نrvtf%ال!ظ)08( lrrووبسةtnvtt4Ajرال!غارىVIIoأسع!ل

من-المللانذولكرسلمسيأ!ينطىض!يبوصلمعيهللهدلىبى

عد.فنعد

!ع.!صص!ةعر،مىاينىصرلأ!ات!لاعلصحؤفراكحور،منالههض)81(

ال!رفي.ش05

-،13-
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الأرجاءلث!ودهالاكلاءتإيهال!جومرمررددلت

..."ونلت

فعاهادورال!ىومنساماوجههدورمنكانإنلهكدلت

دورهاوسامالالدى!لىجمالهل!الثمسوهىال!ثمسفما

مولد.كىكسثفرولاهاي!فسهاأللتالأفملمحومفهدا

سهدورماومداهاودكسييعدناللشهاطنمرمىوئحعل

إليالهكرجىلدلعللاماالأرجماءلعهإثيارهلهأضاءت

و"لعثهافحهارعماماو!كسعهالورأومجد(ورحمة

فيذلكفمئجدأ.متسعفطليدماء.،2"لنهعهصبحاْالله)حالأواما

فأسلتشمنهنالتدوتموراأ!ولأمورت+8،والاستستاءالنبثاستهلال

اللهسلىفأمؤالصلوتلةالنس!انمرراايوإلههوضكاIAOوتمتهامنهوزماعنها

فيد(.وكلعدسهصلىلهطلعلىلدإحا؟)رأطالح!ورلأفى)82،

(AV)اللهعلىالس،خروجالاشفاء!كالصلااكلا-ئالهطررريطالاسنسنا،أحلات

الش.رإم!دسلموكللكالاسَسئاء.نىو!علط

(At)ورمافدعرلهاس!ركةرسالإ!مالىأصأدعركتتل!رأكل!يد.رروشم

وأظوكلعدللهع!ىاللهرسول!ى.!زو!علههاللهعلىاللهرسولفىفاسسى

نكفاسىاليوملدعولهاعلىخ!ءم))-jleleJكتأىالله،رسولظت،أيكى

اكللمامداللمرسلمعلياللهعلىاللهرطشالمرفىأىأمكلدىأناللهفا،عممزما

مولأذاالما-يىفمرتعتظمارسلمعلطسهع!لىاللهلىستلرأثدعرفشحتمرير

!تالاءخسةرصست.،أ،مرس،فتالتقدس،تأصنسحتسحهف

OSAOTم!رو،14نالتلمالدضنتضارماعنوعتثرعهاو!تفاعصك

والأفانهوسلممحدسهعلىاللهرطيىلمحتفدورسوله،محدمسطأنإشهدالاالله

فحسدم!سأ!أمومدى،عردكسهاضط-ندAtاللهك!رح!نكلناالنحشالكى

المرننعحالرالىوييأيا!صهشل!اللهادعالله،رطفلتندضرأ.ونلعل!هو!ىالله

ALرر+-ا-سملاجمطكحمياللهموسمعداللهسياللهرص!شالت!فى!جهم

-...احمىل!ولأ!الىى!ع*شغدلااالرشن!موصيالموطىعاهـكالىرأمه
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نفسهإلىاثوليف!محدتسنرغفلماحدثوهولو4يبسط)معهوملمعله

مفرعلىعاؤو!نرع.رعاءلوفيوطا!دداولشكلاسشهنستفمانال

-انكسرىطىودعاواضهوا*8(فقوايافدعا.وشاصتعطفنهحىناتطوا

وفلكنلأمةللغرس!دهاكمولمصىا!نهوكلهزلك*اللهففملطكه!زقي

رسلمث!.علالهاللهصلياللهرطمحا-مزدلما

!فارلأمكانأعزفىجعلؤوطم.علههاللهرصرلككليتعمرعكلولما

غم!مد9!.منلمامحا!ةاطثاملكهمكرمأنمنهم

النىالللافىكسرىمنلكسرىعالموروروورآ6الصلاعلههواحر

!سانوف!9(.سه)ْوشوررزفاسلمأخركماالأمرفكانثالمدنةوهوفبهانتل

مركل.لىضكلصسلنعاللكسلم-

!و،.شس!لعدلة)ول(

!ر،وءعلهاللهص!اللهرطنلىرلهد)....ندكهمورلىصكنهمل!رو)86(

صت!ثهما-كسلنىعدؤييصعلمطاصطىكأظحدلم*!اككم

"...صصممالر،ذلكك!تفساع!رىصحهالى3صهصن!صعلى
للىعالهـلر.!ت

رلهصرنع،كلايفاوطمطىاللهملىطه*رJ-1ع!لىييالهملأشد.")87(

اينلمول!دا4اللمس!دنطمةاعلالموسةلىشمحثىا4اللم!ظلأعزلركط

كهىسشاحلياللهمممرمحلىوطالكلعم!لكلالمرعىكأللفصابم!مالود

؟كرطنتد.رلكفىضهلاا!وكوسطرسالىكلغاعةيطلاحتاء.!لحضدى.يرسف

لاصسقاء.،-لمسةلطرمماك.أ!ورولاتفىيليلأ

النلرىكصحح8الم2با!ةفىماكل926لم4لطلأوالههلم*32لل!ط!رلرو(

صاصي!ارطدوضفهاوضططلردشععوندvoltاصدمدأنه!لآحلا.

79.الى-1عفصل!دلى.ر->.مما*

اتررسر14.لماعسحرثنلدة26311احمدوت275لم2لحلههةراعالهعر)98(

(ور62لم2لهترسللا092يملأى!ؤد!كل363لم2للدلرالآ!رم!كل2.لم2

فىلكعلاالهل!!20ككالحهلا.هعلرسل!IA%16515-لؤكثاؤ

3311لر!لس!ر24الم3للج!ص!ل!اعكم92الم2لطرى-طي8112!ل!

مكميتلأمن384لم3للضطراللدنهةالويمي39لم6لأكالىلأ63لم6أ؟عثىوعحح

O,>-LIP-4,مح!فى!اعا-لر94()" "fلكرىلديىفلكسيرتد-
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أستطحلاففالبيمبنككلآخر:لرجلرنالفأف!د)99"عبهفدعاصلانهعله

صلياللهملهب.أ!دنلمثيةوتالفط)29(الىيعد!رنمطفلماسنالتلالهنفال

خناهمرحلهصلارواوأهلهحرسهان!دالأصدفثلهكلايكمنكلباعلعه

يفم)39(.كأالتطهحى

واحما،واحداوساهمساجدوهواللاعالهوضعواالذكنالنفرعلىعاؤ

الرسولمسبدفىيوجهه!ختلجالحاعىأ!اينأىوكانددر)49(،!ومفقنلوا

العلةكلد.فا!تلىفكنكللكواللامالصلااعيهلهفقالوسلمعالهاللهصلى

فست.المحعيهادعاالتىافئشجزصد!لكأحقوهومات).9(.أنإلى

عىلقلاص.الم2الكامل6513خلافىوسهر813+لحلحةرلهر11026-

m1حم.

محنلم!رمحدلن-عنحملاوا!wailوالههتىV-1075،روا.أثوثلؤلت،19(

اللمنن!لسلىومووعلمطههلملهصلى!لهرصرل"ىثنحمدتق!عرادثنفلا

أفى!مبمولداكلا!نركلااشدطلاولمنلوعدضنفولد.نمامدحتلر؟الي

الصمحلى"صكهدوكلعد*صلىومو*اضكالنهكرصله

!ثشطاa)العدنال.!برل!لالهلعسلظعرتأل!ارالأحكا،علف!روهر

الملاا)"و!للمووترزلألطحىو!ه،االكلف!هيلاهـلاسثرطلأنهلرفع!لاصي

ضضبخيرومواله!حصررلىالكلمكلنراعيلالإ*فش!ىلألإحاعصي

أولادصكلاالصولحل!رللم.سنى!لامنه)وأجىالللبىقالوللاال!كوسهلهدا

ا!لأأسووطم!داللهصلى،راممالأيرلى!دعلىالملا!تطعفىأملهأصرندالكللأ

معلضطثهـةلدشاو!كرد..ياليمالرطنيكمراظالمىاوكل!ناللهلةؤللز

ثون.لمهدالن!حمهدكقكل632لم2اللشاالن!رعاكنه

سموصع95211الرىنع27717!هنى79لم2سرص4514،4605،صم)29(

رال!رلي.سم!ا-لإ!رلأ!ك

(1trgjA ,111,4."j LOJV& Oy63211.،!شا

لكمهةوطممحدلهعلىالسسنلند!سؤينللهسد!ىلس!مهالهنرىروى)49(

كأحملوييسهةدنر!رلهدريط!و!لأرتدنكةطىن!سثي.ششرطىفدعا

دعاءكدالمنرىحك.طرا!ر4وصللصفصلمتدعرصرأحهمكلكلهنالهدمطم

وسق.!لأكلالو،

(io)ند.ومحنعربنوصلكريىفىلرح!نممدرومنالههتىضنفىوزلطت

وسى-.633لماولعنا1604صوييؤ17191يعش8ورإعدرئص!
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أكذ(فلغظتهرؤفوhالأرفىفلفطهفهلكحئا!ةر،9(بنمحلمعلىعاؤ

،لحب!ر:9(.رفؤلمالوادىجانيىييىفب!لؤدظت

كاذياكانإناللهمفقال!صلأماشهدالى,o-iنرص!عركلوج!

.9(قو!ملارر9(للاتعلىليلتهامنفأصتضالهفلابارك

فمامحنهأنح!رالظتترفحتظوناليالركةعوفلالندعاوكذلك

9ْ1(.الر،ذأ!دىلمفوسدرعهفىاللميضرمن\،محلت)َص

)1ْ2(.المالصمحر!رصلأهفمار1لبركلأللمقدادعاؤ

أرثمنtريحصأرحعنماكسودكومصرتتالسينلرو4عاؤ

1(.ت+ْ!حابرالياشرىلونكانالغا.

سط3فكارالهزالحركفىأدحهاللهرضطلأبأىينلعلىعاؤ

\،.ْالمهأفىناءولما-النكاءفي!مفلها!!الى

ولءكلروصرللام!نىصل!سدنلحكمل!لدت-

لنعكلاعلمحك.ع!ىنهنىلرسرلعدندط!ر!ل.لكلمعاهـسزمنثههرصك

صه.اللهرضح!لاطلام!فىولوفى

1v>طاصعاوكلاسوولرطسلا!*فى!ي.لس!ركر*أبو!اىض!

رء.!د!لهملي!دهىفدطع!رافكلاسمكلورثطنيلرا!الأضد!ن

(k(9 V?وشوراكهطراللهصهلشطر!يلاأم!وال!شالها)،ل!لىنرلل!للنون!ص

.485،486لمةراعلإط*.تكللندموظلستورا)سمالتىلمن

م!د".شساطةللاضه)طى9(له

,.tirالثثاراحمع()99 lrM.

لل.محزصلا!نترعر،ولممالمحمفحت1(0)0

لمهتى.فىلرلمالثظتح!فىدد)101(

1(-o62!نا % nولإع!الة-Y Vil.

يةرث!رحثر-!تر!عدلكطىاللهدرطدرىصعنررى)301(
*نكلالوفىكةيفد!الهواحد.سهـولا.*!رناع!ئلهأوضلاظنزىوند!ر

ه+.لم28،34-سفعيك!كلى.ركاونيهـرا-اضزى

ولمتى.طىاثنرودود!تytI"11%لملنا1(0)4
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؟(أكةهْ!دمانماحما!اللهلاكي!هالنلناط!ةعاؤ

كانطهـالسةجيةأخرجتأطاعنهااللهرضيكرأيىنمتالهـماءوص

نغنونللمرض!نسلهافكاتيلسها.وصلم-عالهالله-علىاللهرسول

ييركملا.\،.

نث!ثنىللمرضالماءن!ط!حمل-وسلمعلطاللهحلىفصعثهوكات

ركبتعهعلىلكسزعنمانيدمنالنم!ىالنفارىجهجا.وأخدا،يبركهلاْ

9،.س!ولْ!ل!ا،مات!ىا!لةفاخل!"الناسفصاح

9(.ألدااْيعدفملألزحتتاءثرفىوضرينضلمنوسكي

نحمانهرللنغالملحوماريساناسهننالوامحهنسالكرعلىومر

1(.اررضاركلىلكْومار

س!اكللرءمحدماألمافكالتضا.سشاللص!دىعكةمالكلأآوكان

ياثاعم)911(.!مفكات

منرأطعتواحد!.منيالصبنلموثةدحمثةالفارسلسلمافيرغرس

لأخر!ا.فلحفترضعهالمفنزعهادلعمفلمكعزكرسها،احدأخلاعاعا

يطل!لرحمالمكلفىمممالؤصنثنعرلايىال!ظمع!لهها*2اال!فالأ")5

'-0 C27.اله!ثنا

!مأ)كتكليلاسماأينيىنهعهممنع!ىالرالتنير!لاص27اولال!قا،7.لا(

مد.")نسللرضaتكلى!رءعد*علىمىضعششة
,0 AlلمظVVAhعطللر،ططىومرضيط!ديىثمعهطلإصللأ"فىرز

لاما"صق.نمكا!ةطرفىللهلركلصلرل!ح!فطىفكرهامحبل!

1/278.العظ)6.ا!

1،278.الطما)011(

سل!وا!رعه711،2لرطولالرم!كلالحسد.الاطآسررىوكل927لماسفا11()1

.%MlOلدفىوالضIVAMلنضعلفى
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!نعأفىفقالمحل!كضمافا!هانميرتالالدميمنكةفدرللمانوأعلى

فوفىلسانهعلىنقلبها-)112(والسلامالصلاا-أفذلعلههفأخدها.علىمماهدا

رلك،113(.ثللهوشعبهكانتأوتيةأريحىصنها

....البوعصىقال

الرطءركؤعراشللمامل!لاطرونافلا

علا.دحيا!ؤهطله:لأممان،يقلابرسلمعلههاللهصلىسبرلهوش

اللهسلىسهرصرلنركي،لم!ظفغ!لأ!كهالدرضىصالكلنأنىفحن

اللهصلىعلههرحعمانلماوكانتلكولكانطلتلأ!فرساوسلمعليه

لا!طرى،4؟؟،.!دلرأفكانوجدنا.إنكالوسلمعله

فلم!ار2ككرفيكاتسخنتةالأضحعىلححهلفرماوخغى

1(.عنرالنا.ا!ىطلاشنئاطالياعنفنه!اجهلكملك

"(.%افرىعادةينلسدفطوناحماراوركي

ثثال!الاماكدهدنلملولهد!نظلدتلنسوليشعرلهمنضمروكات

)112(لصلال!م!ص!رلأ.

7169لد!لفىو!هكل32ا*91م!مملا!!ير!ز927لم9الحنا)391(

الصح.رعلهورطلjل961*-*3يضفىوال!رر!هنىوصا.
.....الموريهلر!دكل&فى!ى

هـر،اكؤكا!ر،"0IU6طررداللا

لهي.رمرش2IصJAربر

)114(UOا/VYAينحنصينشعىفي!ع!ىلا3فىكؤوت!تى.وصن

ده6لرحم!2ود!!.شحمن!عمسدمنح!اينحم!صدللأرىسط

ذينلرصمكل!الر.م!يفى!صرؤكزلر،!هههتى.وهعىالم278ت)115(
1296.كلص

لا!نه!رلو!كلأصط-لرلإصلهـلأئ!ملهملىللىولىالثظ
الم!الة.موفافىكلأ!دلرسد

حه؟،-
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نأطا.طلملألطةفىالأضالحمناءفحملاينكاتسوصلىالن!ر"ا(ورزى

عرأنأظءظنكوصصراسكثشمنلكسشىن!انطليوظلممرجونا

91(.*دحدحى!صنل

يه!رديوقالصفهانكحرحىطيعرلسصنينلحكاشةفعؤ

ابامدوثهد"ضالللدر!ومنىونلكالمنشد!دطر!يلاأيهضصارماضانصار

11(.فىالوقكسركانالرأبلخالفىاشنهدانىإلكلها

نرجعنكلعى-ضهذميصفدأحددومضربناللهلعيدفعؤ

لم!ائفليندالنىالحالةعلىينارمنهعبهي.وأعحيضاؤنككد.فى

عصاولا?<Lالناكrْ'الح!ةعلىثامفندمنلاالتثالعنالاستنناءغدشغمم

لأول.حاللاالىعادتلمحهةفاننلبتصس

طى)صرارعافى!مهيركةوملمعلههاللهسلىخصوع!عالهومن

eraمحدأمكنا8الرافل(Hutالضروع

ادمدده*و*العالهةالمل!فىرزوكل!كلتمة8كردلمولد27811ل!نا+11(

16924.لد!لىو!ض992لم3لحمرأصعهالم!ميك1409

صبرثاوكلصرطلط*فىاللا!وعلىبع!لارخامه،و!الونفىوز()118

ص!اذكركلكدطتع!رالألا!نكع!راوص"!كيينصلكصىنيثهظلر

خطهلر،هب"،طلحيلرحرد4فالملرفالطل!السلاكلهسيحىفاضي

فيلمط!ملصح.كثد-6513يىصلحطوت028الملدناس!أحى
.\،اصل!ظامىلي

.ItAM!هتىلىالإعلاللؤلىكلولم302.لم3أملايهـنعر028الم!نا)911(

.3025/!دييلىول!ش28712لاعالأنوو028لماالدظ(1021

هه!ط.صوهـوللرلو!هلثهفر!لم)ملىلأصلفى)1؟ا(

لب+صسهدد"!شهفىسر3!لىلهلعلى34Pالههرsكرص)122،

ططصم!دوكلارتنلهطعساصواظم8صاكلثرولودمدينصمط)ملفالوما

حمد8ل!،ل!لا-لت!كرمحسهافىلهكلووايىطن.وكالواثنر9عرركم

ك!لانساط!ناحمها.ما،كلانتلتيصمطل!نند!ان!ئع!نها!عهدنتت

عدماودرك!لالم!لاأاعصحنص!طههفىلحدبنظكرلله3اؤكرنسصا

ال!هو5)،سفىسمرأير!نىالس!بنطافىكررررالرسد.!كووكلاسلكل!لاءط

11-لرطضلل oill23.،11راللنك
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مرضتحالطوفنمأش)"12(6وشادرر"\(دنسالةوضا)فتدرالانها

وضاافلعالهاقزللموكلألت13(لأسعؤيناللهعبدوشاأ"،وشارصالإ

.المق!ادلا12(

أسفا:يمضفىطقرأصحاولوسلمعالهاللهسلىاللهرسولواصال!

لريفعقاللمماء.فرطىوهمالعيقفأروىفطبهاعزفباءلهلحةوكانوا

31واللام8الصلاأخلع!نت!نمتتدفوحدهاىللهاشروم!راكاملكها

12(.!لافىاللىىموثهاطء*ى

!ولمنوموأعحيلمحا+12،الماء!لوسلمطهاللهصلىسصكهوش

لأ133".)ْالملوكوسفر3JAYSكلىصالكاىأملحكىكماوزناخمرأالماء

كعلافأصيالماءصعوناض!مكرمنفوحوىفروعصلالأروحداللن

فىاسهلالماءصنهمانه!نرعلاحعول!لامنووحمملانالهماوفتالخمر

لانقلا-.

ماءمنصقاءوسلم!مد!لهسلىاللهرصولزرثتسلمةينحمادقلى

فيووح!والطا!طنوطؤفطؤنرلوا8الصلاحضر!همنلماو!كا.أوكا.يحدأد

(lr)1/4.03وال!تد.83لم3لاصالةفىطكءولم028لماهـئاا

ME028شا I IلاصالةلىروولمI i III%%-,.

(-OYلثماiفىكمللىواله!هتىر!رلىرلر"وي!وصووريح!لنوأمحرحه028لم

لحهوطىلك54.لماالهـصفىكط!يأىينصنرلناللهميملأدعحرش

.142لصفصشلالصئ.ك!ددرلأ

لضطممل84لم6ثديوفىو!ه!هتى462لماصدفىأصطأحرعه11028!شا(1)26

.162"هلأطلأكلصالمأص-028الما8،؟ل!نا2،لأ

لملىهـلأسد!لونى92المهللمطنىثاحرللرنانىور!تالغصة12،له

لاعل!ا.دحركرركيطولم36-366صه

.21،لصاس!هشرلىاسلنءصصهار)126(

!رصا.اك!ل!للاامهيلحيىلهـتسعرارلطمر,2yيل!مجوبلا

-،21-
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سنةلصاننشاشعلهريركسدثنعم!ررأىالئركةطهوسح319(قلمافمه

يفيه.ينالسر.منهمالمسلمىمنواحدينهرفلكوفعلV(921رأسهكشلم

.W,rOو!لوك

الاومافلكنثه!يلهروجدفكانو!زفرقدينع!بةيالنعلىومح

صات)"13(.شكعنىثدلكصرحكطأكلبأوالمكر!النرشةلبد.أن

لتبملهئعرقهششىأ!علىخهلاسمحدأمفالأ.13(رساوكان

وكفحل39"داليي!كسبيدروكا+تعرقهلمكاقالطيأطيبفكونالطبي

الحجب.

محلههماستركاءس!اعصا!اكسي

!هلاياءالمكارآشكهرالكتوكم"لتفكم

لهفكاشهلهعاؤوجههمحنللىمذملتحنئ!ومعىينعهولوجرح

الن!فة*؟(.رر..يبركلأ!س6كضةفي

.r.v%سهـrكل)131(لىكل

عنالم!طينهلرفىلكولن!مرلر،مهوطى.قى32،33لم3لإص!فىفئكرلم)132(

.4221Iل!ضلال.صلامحكوصهسدكاوحشعدكاسحد

"Orrلاس2فىلأ"لىثمعةالسنحىححرلندكرx2لمIلعيوعلاعثهاصس

فح!رطيى4ذميشدطدودولادهطؤرلهنسعدرطا!خمه"فلت

r?الأط".M!siله.ؤر(صه oiهنىؤكر!62*.ىليههنىدكرطلألسلىو!صة

لرطىودحه61692الدسلىير-!تىا30لم3لاعلمةذ!لىدلأ!)،13(

143.ورنلاللىك!اوز3،اللطرأى

!لهل.!امشككنحىلطهصلوماومىثطرلةص)359(

اللهعلىكىضا!علولطك!نكىصلأتعنصحىفىصلملابإمررى،136(

علىالىفلط!ا!رىلملتفحتنلاأص،،ءتشرىع!اضلوكلعد

منرمرهمافىكحلهعرنكعلافلأتسنئورىماملاطملمكانف!رطمعلههالله

ر!.ع!لكعلى!ىصربكدالنععلكسمصالررمأالحي

((WV)عه143،يكلنهملتشيفمع.
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كماوءفىلخظرإنهحنىهـلمقلهفكانططفيبنكادأوجهدبد.رصح

نكانعلههو!ركا"حلم)31ثنحنظلةرأسعلىيد.ووضع13(المرآ)ولفىثنظر

،ضعإف!دالةأوآدمىمنلمهلمنشفاءرالسلامالصلاةأفضلعليهكنهموضع

"1(النفاء)ْكفهمكانصكركةيخحصلألمردهأعضهدهششبطأووجهه

سا!سهكلشالورمفبذمبكفهمكانتسفرعهاررم)ذاالبنؤركدلك

.الحالنىالتاءلهوحصل

منامرأةوجهفىيحرفكانفماسلمةأمبنتزكنبرجهفىونضع

اباهراتالمصبزاتشصثتدمجعغنىبصدررلما"ا(.رجههانىماالجحال

ذلكً.ثلالأنجاءمنلأحد

)2!1(.ضعزراسرىبرممأعامة*اصأرأسعلىوصع

فلكوفعلنورمبسمنسلهاواذنأدفهافىفكاننمجةأدنيأصبحهرمح

النبىأضحيافولصحالاَ!اتمد.وعندرصحؤ.فسننوارالمرضىالهانينسكثير

اطأجلمنع!ىْالرب)ررحوسلمعلطاللهصلىمحمدسيدناعلىمننيا

إ+،\،.المقبولةيالسنةوأيربالخلةموون8وابالنظرالحميانلأنذروأرصلنىمسحنى

وفبز.كسرى!نلفارسملوكأ!دىمنالأسارىواطلقالعمبانأنذرفقد

وأسقالمقبولةبالسنةودمئروالخراجالأكادىلهمونررأسارممفىالمرليوكانت

M10ركلصالمدنىاحدالاطمالىونهها318فسملنىمحهرالىذكرما!تصة!

اكملفىرالحهتى346لم22الهىالنتحفىكصاالحلاءألىعنحبطن!محتر

.114لم6لدسفىالههتىأضحه)913(

.21،لم6الدحيفىوالض334لماالمظ(014)

334.لمارننا032لم،الاضسا-نىورد()141

2(I)tضعصفىكحاضأوروأخر-.335لمااننا!,.V IIIr.

لأمميأرسلىالمثئلأيلر!سصالر-لأفيعلياردي!ط.)ر!عإشجائرز)143،

ومرمللرليستولةيةلأ،دى.ثلاطلاقوللا!ر!يالسن!للبملأ،،ىاق!نكرى

.2ةالم16اشحا.(لألانا..اسنام

،23--
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وكرمالناسأحلم،سلمعلطاللهص!ليالنىكانوند.الططينأ،دىمنا!انى

الناس!،،ا،.وأحنالطس

ياشلدلكاملاكنلموركللااهاصناثثاتعارلد....مفز

....!عالىاللهرحمهالبوصوىطقالهأحسن،ط

الا!فاءودو!الهوياوالمثيالثسمدحكهييد

النداءالرطةمحها.ولامموالسعمخلقهمامو

وحماءرولاررمصماوعزموحزممملهرعمة

السزاءو!سثخفةالصهرعرىنهالهاساءلاتحل

الد!لاءولامزمحليالسؤفلا!خطرتسهكرت

العطماءللأكؤلاسقلتعالهلالهLitعط!

الالماء4ىااطلمو!ولاغنىعلههتوجهلت

(l"1الأصاءلىلميحرفهووحلماعلماالطلمئومع

....وتلت

سوسىمافهطيرلهلمالنز41واومgما؟ا

سرأممام!افىسيوي!!ركهودف*ولا!ر

ولالمرثمسكثهوي!سثلهلاثىممرالله

!س!ر!ىاممادجماياوطلحه!ممكهـثرWالئ!ر

ر-.علىسهص!ىفىخ!س.لنيمحدلةمح!راحع()144

ل!ر+يشاملصكشتلهللننركليد!.سطنى!1ص!رصصء!ركرحعهـا()5
لأسك.رط.

-42،-
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!ثرلهإلالىماثعه!للمطداحسلاحنفكل

وكلعلرىطومافامنشمفىكلنهاللهجممع!

الفكرلهحمارتلدتلمامدحمدإدحهعنوعجزىيتولمافا

ولت!التحاتومعبزلهالأفكار.حصرهاصدعحزفاوصافهولالجملة

ودكى-لأحصعها.مادكرتذكرت!)نماسأملها.طلقل!كزفشهاوالفارالل!ل

طذكر!أصرارالنفرسوحركىمما!ا.ض!ومىواحنلاءعاصها.ثدكرالغلوبلركاح

نعمما.ن!فا:

عئمنكماء!نضحهاأنوسلمعداللهسلىفأمزأفزيهرحل".ا-ا"

مننئنينلكونلالرولنند*نعطمجتد.والسلامالملاأعالهكان

للا،1(.أثؤ

،لنمىتكلاعئالياذهييلأثرصلنعمان!حقولمنأصيوهدا

والطف*!1(.اخضالنضحأفبركأفنملساتسبع

مسكرنامئاخرص!رصترقدمر3لأختهموسىتولعنوأعجي

،ا،.حمصنىفىحىول"ا(!ةويفى4أسهاطفنعلت-أ!امصبةحهوا!دى

.ا(الن!ف)ْصاحةفىصكوهالقلإصلآلأمنوأطم

ه*.لماللأئا(1)46

.17يىالآلأشل!صالأصطحاالالىالملوكيرفىكملاط!مةدابم(1)47

(jquV0tA.!له

:Otl3ش!تل!رصحم!رمملاعثس.اللىالأ!حوودصنرفىم!لاطورتوز!

)نصعضناساصسشمدودطلي!تدةيلهرصناثلتملامعليصسصفى

errمم!أطوعهطثعناىيرماصولرلموسلر!فن!لعن!.ظلا!الملر-يى

.ا-ها211طه...!،ر!عثلكو!يملة!ررلمصةكمر-4".لطكل

بمتندشةعدر8صطلىعدلزنة)يرلر!نهفىوعددل!ح*!عهلصركأ0)05

فمغتصدنت.نتدكهستشها،فىنلأتلي.لأكامسوستررلهص

22-2!لم9ش!اعا..ص(دلكشالمرأ6ندنتضنك!داللكات،لفىضالرأمرما
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بخرنيه!أحد-وسلمعلطسهحلى!نى!وتلمنالطاوسوعن2-

أخرجما)ذالمس!حفعلمماالطفوهداصه"ا.ا(.الجونفد*إلاصدزنىفصك

رصولوأماسرت،301(انوكادصرعحثىفأيؤكلمهالذىالصىشالجنى

جنؤ."بامنونصفب!بر،سلمعليهاللهصلىالله

منفبضةأخذأنها(وطم+ْعلطاللهصلىاللهرصلمحعزاترس3-

الأ،دخلتمندقفلمالرجؤضاتوقالالكفاررحؤكلاررسحنئ!ملراب

!دالملمونعلههمنعادأعخهمعنالنراليكمسوفينانهزعوا-)".1(-صؤنبا

مالمكلمفعصلتالدوله-نر!!ا(.لهموكانتوأسروافقنلراوالأسر،لغتلهزمراأن

!وكم.جمحنىدخلتلأطاإلتاكلاكدوسركهنرعرننىموسصاثعمل

مطلوسم.نيلصفأسكمهم

.....نلكفىنلتوند

كموعممركلالرارا!مونجطفكالت

طلومموخةجمساا!موح!اللىرارىومى

صرهمعلياللقىوثانالعصاث!رلككانفهل

أ!ضا....،ظت

نىطكرولم43لم8ولولا2لمه5مركلفىفكلةينلافاتحكعصةضورتوند-

!حا.

.Tyراعاللظ(1151 l I.

52(Oهـمزرانىلىحمونلأ!احمدحللا،رمحلي!هكملسالىحماءوا)ولماصفىوز

كثنؤ،لمك!رواظمكلاطاليوأحدسللماء،ومحرافىهلىكثرافىث!طاكعوحثم

لخمؤسلكمسالىسكمممردمنىيىدل!وىالرشضلياكهاوفلىسعفأعا-

.ااص4لمالألاعة...(للكشلنلامفلنىلنطلاصهفرجكوعكهزطما،الى

!رول.منننلا()133

!مورلأ.!قلا!ن()154

.20،1لموال!3!حمادكسلمأضحه؟)155
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عمالهرجمو-Aوطورا!هفى!سهحفطورا

أعالهميمنورلكرجمومافصارت!وماولت

....!طلىاللهرحمهالرصصىوفال

إعاءوالألأمالحرنوخلقاالفعللىلال!ىحقس

الفدلاءايمطؤال!ىلط!لفمئالطلمونفىفطلكل

حزاء!ر!كلثر!ومناليرلهوثزمدؤعنثن

لإلقاء،وماع!دهال!مامارومافالصددالحمىورمي

سلىاللهرصلفضر-الطيلعلىلاثبتاللهعبدينجركروكان4-

وأنرصمفى.1(.الربيتفكانلهعاؤعد:فىوسلمططالله

ن!ماقم!رأضاروكانال!نال!ينز!دينالرحمنجمدرأسوسح5-

1(.وجمالأهخلتاو(كمهم!رجالأطولكأ

رلاز.اللىلكسيولاز.اثىلغكطابرفةكد.عبهيناننرالى

ككسيوكارررءا(والاعتدال!القمعرلكسبوطورا.الجمالالوجهلورت

لكسيوكاؤ.الحعوقكزو!ار.النرنللىهيوكاز.الألوفكهرموكازالمحروف

.الطلابشىودار.المنبال!

....دالياللهرحمهال!وصبرىفالذلكوفى

الفثراءلوالامنلالفىjw!لىالملودلامهاطي

(qAw.اص.سير*فيالأكات* jJ*-W-ZشثدلاP،لأحمر.التفىير

.33لم4ابعىفىرال!طرى291هلم4!ندوللىسلمأعر-(1)56

عدلنمصدفىلرله!يكدعنشلونل!بن،لهر!ركل32511لمافىوز)157(

.4؟مىهأ!منل!ىلوو

.لماسهلامنا1،41،42*13813رلمراعالمهرضك(الهه

http://www.al-maktabeh.com



-ا"+

وللا...به!01،51

حر!3صعبرءبر3ثبمءلامميلم*!مبم!به!ممعر-ءبر
لربهواللاصبر!ء+ليملاث!برم"بي"لملم!.بهم!"كا

--عس-،بر*س3(لرعمول!3صمممصرمم!بر>-Wل
+3لهلا*لاكي!+،!3*!3كيلأ...اعيس!".!

-!عسص،ء!"*حمي9(بهيمبر4بهر؟-،ل!هلأ؟ل!هيبهى
08!،،kبهىممبه!ص3عي"!بمممحيم!!الهى،..حهم

....!،كيأسءجه!حم!!ما3لىسي3سمحمىحمرءمم!جمم
3عس!)مميك!س؟،!ممىلي!هيل!rحهلرءس!!بم

33!ملابه!ءصءسكا!ر3ع-3*ا*ءسمم!م،!مي
؟3ممىيبرء!-ع!+سثيحهم-لم.صيم*
كاس!عاله!!بم.لىممي!عى!مميلأ!ر3!بمبمكمبههملى!ص

بر؟3به!*س-ح!س3!بهب*-بههمبركممي+،3
-!!!لي"-!لكيممم+إ--!!يبر"برء.

-k،3بهبمالهبهىطعهىل!ى!؟+!ص

-عبملأس!ءلهلا!لأ03!حميمم!3(حم!بم!*بر3ال!ا
.،ا!)ثىممم3لىممهمممي!به!ورء*-بر-ء3+.لىمم!"جىله!!

ص،هـ5113؟(ءكىكماس""ا-!جم!اكاسثي.جلا"ص

!"ءا!لأيا!سس+صءحماعكابهمولكملمهيا!!.
بر!!ثبم+كا!هلالمهىءا+أ6ا33ثىلا!كأمكم

بم!ا!*!!ثيمم!مملا)1.،(ئميض

Cpمبيمك!ثلا-!-!كا،ليعrء-1

جم،اميهسمكر،أ،3ممrا*ء-لا

*ًmlrn3،ثوسم+!v*ء

بىاا!3بربمص!هتK!ولا،3ء+!6

!م*لااكيكم3لى-*يحي*ثمما

!-،*4rبمكا6ول4!بمكىثمعي!س
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لهرصافحهممنهواستاعمكدممهعلىو)سلأمملهفيإطاعارنها7-

رطأصعطميمن.حماذلكنلادتوند*.فومهم!)دلار4!دعلىوالإسلام

منلفراصرما!هكا!)رالعزنر1لكاميذلكولتوملمعالهاللهصلىالله

لومهمالىوكوالعىفلماالصعوالالواعطرؤفلماالتر2في!سثمعونالجن

نلرفىلأ

النىمألجنحر!لوسمعلههاللهسلىاللهرصلضامدأصحا-وقد

جرلأسطيهوشمد"1"والأحلاولاسلامالاسانعنوسلمكلهاللهصلى

ورأىمنى)163(لهاليعلههمارحملشصوزفىكازوعنك!نهمحنومحائ!ل

عليه.ضنطفرالكعبةفىجرلىحمز

والناشالمطيةمثلأ!سش!ماللهرضوانأمتهأعمانمنط!روأما

يلطموككو.الأموات!)!اءيالمفاتلاخارمن.اولرفئالأولماءمن!لأهموكأ

جمافكئهر.صيكلمنوالرامرالنى.صوالنفقة.العاللوشفاءالقل!ل

!نميتا!ثصروكللكهلاعننضلاعد!دةبلااتفىحصزلاك!كن

الأولهةنىالماءوسفههميواء.نىوالطران.ءAاعلىابىشوالأولهاءk"ا

لشكلةشالمرلفىالتداكلفهطرواهصاولمونوليض.92ألألأضلىصرر(1،1)

وصراسرو3*ص!لياللهس!للرطل!نىكالتكلم!ها!ورالردتعلزي

مفاللمةكتل!لئ!رلنسصفىلهىد/لإسعد)را-ومىلعةشفي

لر!ثلCلاصركىالس!ولأدس!تالتةمنستل!فثلامنلر!مدا

ذلهمشلدعردهمدلاءيى!عيوكلالنلمغتد!رطل!.المسنوس!ر!!ى

!لإ.نلكلوصلضو!النرعلىلتىصرشمأمئ

m-oلذلك.شلالسكهلإللا!د6...41فىسطاعلأفوضثهمعلىلللالكار-ة!

ا!عطثلهور،لاث!ود3لأصلنمىماورا!لطملكملهه؟،للولارفلأوا،!عر

ثصفىكحسد!ئةكترلللك.8لألم،مالحوو!مر,رحلالح!لنلى

الملهورلمجممهووحمدحتفىسدفىع!رذلكر"و!دصحود6.سرريلا
دحهةمرووحئلرعهوكىعحكلعووفى!فىكلا!ثلل!محلىالممية

لا!لا.كومل!لاولك!كلىفىول!كت-هلى

كد!ىيثيالنمعللىوصسلم12له7ور!دلد.اللليلىالهخلرىا!رحمه)163،

35513.لدسلىو!ئى2018لم4حمل
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!ة.لأؤ&للكفىءماولاسطل!عومنالم!طنة.

د!فلملأخل!اعادلمالماءعندإد،لهفهاللهرضهرممرألوالنىرقد

ا!عهولراءالدعاءابدةركلىلك.بركثهوللىاللهفسقاهمأعلاصاءهناك

لخهم.حوافركتلولمال!روخوف!.الحرنو)نما!يالحرن!ماريرعي9وا

لن!هم.معضللكوكلشرممرلمراحاءالم)"16(

لالي:هاللهرعمالهوص!رىلأل

JsJييJمم)016،نوؤمنالملتالماماالكراآالرمل

الكرآصا!مأسدىمماموماتامر,منأستهكارسحاهماوكل

يواالعظىالئمغامحةوصلمعمهاللهصلىخدكمهرسالنحممنيهل!الامم

الفلوليو!لتلأليابو؟هلتالأطبانفطضافاالحساليلنعبهلالنهامة

نلكفى!راآ.الرسلوأضنموالأواخر.الأوكلوضناحهصدهالىو!روالظحر

المنرصي.المفموحاهه!4حاطىالدلهلوككاملاا.)166(صالمتام

سحدلملدرر!فيسهللهرنيالولهكعلدال!ر"وصبدم!رد)كر)164(

لململهفى،لالازكلفىميررمع،صر!ل!لع!للهوكلطمفامحك3ش

لاين!هفىمملكلطنه!-منلاحر3صلأ3طا،!رطعسهض!دح!ر!
2/193.!ر

كنكلسعسلئرولر!ص491ع!52.رنملهتلرع!رى.3لا!مو*)165(
ممص.!دسد

0184لم4لنصكلفىوسلم5/2؟النععلفىال!عرفى!غلمةعين،166(ر-

!سكل)فىير!ؤ!-ىو!عالهللهسصدصللاا!دصولئ
يرهـطوصلراكرر"ص"ىلنلماس!!م!لهرطيىإصسلكى،3!

دم!تة!ه!ركدمع6عدكىلنتوند6.دصدمورا-أحد...،سدىش

!شررلى،أ..لنلاطالثرك!عرنها؟لأ!حهلىر!عداللهص!ىيلرسرل

لهلمملركبفىا!رليوعندت!يي.لصلرالابنههيفىلإسلاآسو!لر

صلظصلأ!هلرطى.رالأومم!نلاشل!مدىممنكلكطلا*ممي.ال!كلك

صالأورلىالأسلاآويى.لس!اللهرصهاله!رل!.للترفى!نبرلأ!لة

هى.شkرد!سورس

-043-
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أوىشكلعلىالفمرفلهركهيحولالمدلرن.ولجهدنهلنمرلآدىiلرسالا9

دفدمششعلىالنمىالساثةوالآ!دنالأولقولسدلدلالا.يتلك.!رسالة

حىعلطصداىسعدمنلاثلهمؤ.!هالمقامذلكنىلانننارهمالمرسلى.

السلاأ.طبهليسالدلالااننت

...نلتذلكوفى

رلومماط!الطلىاو!مإراللورىلالثفاعةملىوانت

مبرمماولدروموشسواككلا!SAYافيعلمواولد

ثن!عهمالمقامرالهفىتجامككاثماالكرامالرسلاثف!)13

ضمإلاجممرالأناملالتقيويكلإ!لشفعالفعلكيقال

دفومهمعلههمطاتتلمنمواكلفعلهاخلا!دررجمىصدفمن

الصحعالحدكثفىكهلبتكما.ولآخرينالأولىسيدمونحم

أفي)167(.

كانلو.طلهجزكلمنحوا.كماوالرجو.B!تحتدونهوصفمادم

Leyمنوا!اد.الحهدطلكعلبهما)ز(خد.لإعهالا!عهمالمخ!رعيى

أسهأنقذ.الأسانللانامحصللمامبعئهولرلا.ا!وانك!لقلملولا.اللاقالعزعز

ودحالىف!عحانه.مؤ.إلهااللهىفحبدوا.الجهالةأرياليعمتالىالفلالةمن

صفةمحلفكهف.المحلونينيصفاتالحلاصفلألهوصفوارأسا..صفدرتقدصت

خالطوما.ايوانمن+حلصافكفى.طىصذأنهجبلتفيمنالميال!

مقاآإلىالحسبمثنضلهير!ناأنابانالكر3اللهتأل.الاسانسأمةمننلوكلم

ال!يطرأن.الثطكوعكا!دالطمانصاردمنرأكاضاتلوكاحرسوان.الاحسان

للهعل!سا-ععل!فطكلد1782ًلم4سلم!حفىودالأشل!اصث)167(

ومدمفع،هـافعواولالتهرتندرشوأد!اللةروآلمولدصد")وسهوصلمعلط

اررلحي.أرر)!كرطىوس!نل!نامحةركرس!زمدكط-اينشنلىرروثد
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صاكاءعلىإنهدرفقا.لطفااحنا"!منا،طلاوالباطلوصدلاإ!انافئهحهحقا

المن!ر.السراجالثد!ر.الهثرسمدسيناعلىاللهوسلىحمديرالدعاهلبماحايةندور

وحس!ناالعالمنرليللهرالحمدالمرسب!علىوسلامرالثايعينوأصطوللهوعلى

الحنم.العلىلله1الاولانوولاطالوكهلونعمالله

المالكىالفضلأيوالنمهخسعدىكمالىياللهالعارفالأسناذمولفهفال

فى16(داينهولمنالنراغكانجنالهفسهحوأسكنهيرحشهاللهدنمد.ىالمهـعو

الهبممنودسمملالةوارس!!نتينسنةالمباركفرالشهرشوالحمنر!الخامى

وايحة.الصلاةأنضلصاحبهاعلىالنبوول

(IAا)النىعلا،أكرىللهش،1اص!لأل!!ىمنع!ران!فىمحفشهكنلؤأ4بهد

لطلمى.ر-للهولص.اللهلكللىص.ر!م!ههالهصلى

اهثد

-432-

http://www.al-maktabeh.com



التثتيق)1،مراجيممما

الكركلمالزذ

ار!ىالم!نىمسدا!نشالادةاتحاف

ضاتصحدد.أ.الفاثطلعة!وصرفىالمثةلر

القهمالناللا!الأسلاآفياللمةأهلاحكام

زرراقهرسمعدد.والمنأمنئالنبئأحكام

الكرلابن4سمعرنةفىاكأصد

قلالىلباانلقرآايبز

الهندىاللهرحممةالمرصم/لى)هماو

عاضررحدد.أ..الرسمرال!مررأورثا

عوفدذكىكرد.نحت!ق.الترانىالإطمالناجر.الأسهـلةعنالناخرلأجوثة

ابرعبداينلأصطبسرنةنىلإممهطلي

!عسقلافى!اينالصطدةت!يزفىالأصالة

للنبهائالمصطفىصر6فىالاصطنا

ثمسادمنالنصارىل!نفىكماالإعلام

الترلجىأولأرها

سى..كارلالض!ك!ناالمبفنةالأمور

ثاؤالآحدعدلآليوالصلبالإيحل

ضلىر،وفد.أ.الظنمةالنؤنائر

فامةمحمدد.أ.تحقيقالورجىصدرلأ!رالمسبحةالإسلاميئ

اكر!رى!لالأىالمجدابر

كعردنللحانن!رالنهاكةالبداية

السفابزىد.أححدولأ!لكوراةفىالإصلامينىالنار

حمد1)ثرصعاسالشلأامبفىمسديبهبىالناز

الطرىجم!اينوالملوكالأملار!

ا!ض!.حنالبالرحمععمىثطت!رتركلركطال!ل!لرغالب!ذكرعئنتلر
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لأجماروكاركع

الملىاهلطىلزفىلأر-محغة

لحفمالترقى!فلر

اكاركنر

يهريةالث

ثمر*لأليلفىلطفىطى

لضذلأح!مالبا!

الأصاروطرلاثوارحملاى

رالتامرصراجاوفىافاضرحن

لأولماءحلط

النىضم

اث!شى!!

مرى!!نحثص

ابالىطرفثلز

ؤ!دحل

هبؤدس

البرسرىلإطمحر*

!المالررءالنوفىللاور!!و

)ص!أسدنرياتفيراللرلةالمن

المطىلرح

طر،لنمارو

بوية!ر!ل

لأنف!رض

لإسلامسا!

ماءاثنشن

!اؤسر،ألو

كرطى!ن

-53،-

زكىلأشنر!اؤ

يهرافىشد

رضارشهدمحم!

المكىنىالآمي

حم!الطرىافى

ورطى

النحثىاللىا!

السعوطى

لأصهه!ىضلأى

زهزيبرصلإمم
احررى

ال!وطى
ابتالىلكلس

الأصبالى!ملأى

ل!

بومصىالصر،ضرف

المهرطىاللنجلال

الطرىزينلنطى

لألوصللاصة

الضىلحشينع!القالأى

!هكىأ.،.طىومحضيحمى

IOJ.

!وفىأح!د

بب!نىماطئموبى

ل!رطى!سىأيو
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للارمىاسر؟15

النرصن52

orالتدمالمددضهرنىالنر3السنن

الطعةالبز54

النو!ةالؤ55

النبولآالسعر56

البرمرعلىال!رىحاض!ة57

النفا58

الهظرىالاماميم95

صلمآماPصحح06

الكبرىالطهقات16

والمحارضشالمويدنكئ3آلأثهامتارعلم62

فيرىسححضرحالبارىخح63

السزممّه64

المقسرالكتاليصرس65

والدكانكللتدنى66

التلرف!ء67

حبلثنأحسدالإماممدثنرلساريالىلض68

النرقيئالنرى96

وبلوالأمواءالمللنيالندل07

النصارىعلى!زفىالأسلاىالد!ىالفكر71

المنسرا!دناصس72

ا!الىثعرلىالمسالأنياءضص73

!دكاعلىوالأ!لةالمهعتامة74

والبهر!هةالأعلامفىوقالافروجمةالفنال75

وابمرايخة

رالرياليوفىالؤألبون76

-ero-

الرحمنجمد!نمح!داللهجمد(دو

الن!ثيالاط،

إىولهم

الطيعلىال!يننور

كصالنللطفظ

الأنصاوىناملاين

الا!رىالرا!مالنبع

عاضالقاضي

افيرىاسا!لثنسحمد

الطجثنسم

سمدلاين

عرفىد.لكرزكى

الحقلائحبرلاين

سحدالنزإلىالنهح

ثوصتجما!

عطرالننورجمدأحد

للتلى

الاعثى

النملدى.الصب

الأندلىحر3لاثن

ثرنىاكعدعدد.

الباحشمنلبت

للامليى

مساقعوفى

عون!د.ككرزكى

فرجمراد
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المقدسالكما-!صورماكمالأكاءكبلر

لإباسوك!لالظكنف

المارخفىالكامل

Iسن!89الهوىالدطالمفمسالكالي

الكناف

الإ!ل!ض!رفىاللعلم!ر

الر-للا

وكهفسل!الرسلاتفىورم!مأ

الم!اعرا!عفى!طنهكمكن

الفوكدرم!بعالرولدمجى

والفر!ولإعل!رلىالاسلاآلىمسد

الا*عصاصد

!لىاىصند

احم!دلأماممند

رطورهانن!هايله!

كارمئكل

لأرثتلأنابهلدالمسهحمع

الف!ح

الرحم!0ع!عي

ئغاأ!اثثكؤ!نىالصفاضامل

لإسلامساحمةموسرعا

الكهلأ!زل!فىا!مع

الصحقعلىالمسث!رك

المهح

bالللالمل

-4-

عرضذكىيكرد.

ئالبرyالماعل

كهرلاين

الرسننرى

،ىولعم

ضطورلاين

صفىsكىد.ككر

الض

ليطرىصتمسد

النطدىالم!غصفى

الموصلىأثويلى

جلينأحمدلإماآ

ر!ضارل

رلزىالدشننرالامام

لظضاسهرعنهقلوطى.

محرصفىالصاثقكخ

أركاوس!دفاضل

p-irw

شو،كى

للن!رضائ
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همر!المرضم!

ا!ضرء

...،.......،..........................................!صبرفىالمملشهج

..-......."...........................--.........الكمالى!وى!حعرض

.،...0001......،........................................المنرادفىالك!ابملىا

...........................................والدفاعالا!امدشالأصلىالمولف

.....-...-.........-............وا!مرالمولفإلىالكا-نسبهْنحتهق

..............َََََََََََََََ.....................المزلفممْدت

............المقديالكط-ضوءفىاور-لاين-الآليلفظةمدلولليافي

عليمماط!ل*فهلالنلاشالح!ل!نس!مهمحاةيلأولاباب

...........،،............................................المس!حعودلأ

.7،صواطلافثهاالروحص67،المسععودلأعلىالأد!الدلهل

8،صهالخامى8،مىهالراى7،عهالثاك76،صالنانى

98.عىدى98،عىدا!ن!88،كاى86،صالادس

اينماجمهلككانينططالحرفموطنلريفنى:اثلأىالإلي

ومواضحهاا!وىجمثمنالأناجلينالفاوت

الراممع،1ص30النالث،1عى30الىنى،201صالأرلالموضع

،01!االاثع،1ص60الاص،01
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عنرالحادى،901صالحاضر،1ص70الاسع،1عي70االاش

صلراح!11.صصرولت،(ا.صعراللأدى،901ص

الاثع,91%صعرص.LJI,NNIصعرالظص،%I.ص

،116صعنمرالناسع،116عدمح!نمرالامن،112صعنر

jالط،ى%ص17النرو،jصوالنروIY\

ال!صارىمحليأمملةطح

الرالع،12صهالنالث،124صالثاى،ص123الأولالسرل

،921صالساثع،21كهالساص،1!28القمى،1ص27

?rosrwi,1لماص lrt eL-ul, Nrr, e،عرىالطد
عر!رايع،!138عرهالث،عى137عنرااللأى،!136

السايع،141عيكرالاص،14.عىعرالخاصي،913مى

.عى143الاععر،142صعراالاش،142صعر

"َََََلإ!دَََََََََََََََطلادْفي:!الثالمالي

2اكىلإصلام!ةالنصوصنفسص . ... AZ A t"t6 tg..........

ا.........،....................المتالنريكeا.كماالامحادفساد

،0000000000000000002000،000001،،000000000.........،المحا.مةطىالرد

............................َََََََََََالملكيلأعلى!رد

........،........................................الفسطورلآالردعلى

...،........................................هلت!طالفىالغول

...!رونيهامماكىييللأوالماتلأمثاإطالىفى:الرالعالمالي

................................النصارىارلضا.الدىالأمالةض

الففد.رص

ارا!،.17صالثالت،عى.17الانى9160صالأد!ارجه
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،عى،17السايع،174صلساص،17اعىتص،711ص

كر!دى،176صالحاضر،769عىالامع،اYo?ا!اش

عرالراء،17كهعرا!الت،17كهكرا!انى،عى177

181صعرالظص،917عى

...و2لحهمعجزلهشأ!رمالرصا!هلوكهكاتفي:الحاصالالي

............،...المسهحسجركشا!ردسنف

،......................المسهحمبركمنالنصارىموفف

.،...................الايصْئمحجركمع!ىمحبماتثا*

فلكصوإطالورور!هالمسعحألومطدعواهمفىالنصارىضافة

..."................................................لأنا!لظل

..................................................نبوهـالمميحدلاثل

الالتونومحبزاتالمححعمعزاتونالثثلا-الادسايالي

..........................................اللاضئوكرا"ات

0000،000000.001وكرامالهم!ا!قمشالمسعوسجراتمحبواتبين

......،...........ورمعالهمحمدومجراتالمعمبراتثئ

........،،.،،،،)،الاسلامفى،ولعاءوكراماتالمبحجركيئ

........ولاع!ليماضوطلبتصدوإنالمس!حفىفى:الايعالاللا

..-------.-------النحارىكلاماكماالصلبضهْ

...،،،...........................،،،المبعنعدة!ىالمرجهابقد

.........."...........الصلبكبطلالنصارىعلىأمثلةعر)طرح

علىنثلهعددر&اثيالمملو!أنعلىالأدلةنىةاللاشابلي

لد!ومكالثهعثدلنرفهإررشعليطةDواثثه!!لط
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الم!حموالمصلوليكورد!طلالنصارىعلىعزحمجلراد

لرههافيوحهلوالههو،ال!طرىفعالحشالمعهودفى:*معاور

....الله!طء!ليال!هودوطفراهنوا!طالك!يمنومارووه

....................................................ابهررضر

............،......................................ىالنصارشر

.،........................................النصارىإلىصجمهسول

و!زهـ!م!مةلالطالحلالوفي:اولثرالال!

!رايعاص357!وللىص357،ثلأكة356،صالأولىالنارأ

36،.ص!ا!ة935،صال!ة!358،لقمة!358،

ضر6دطمه362،صيلنر3626،عىكاول361،صاالاضة

الرلحة4+،عىعنزكمةص363،كراالعانة362،ص

مثر؟الاثحة364،عىعنراالحاسة364،صعنرأ

!اسة،!361كر8ماضة366،صضرأالات،36عىه

'rlyصوالنرو3الحا!ةص367،العنروفى366،عيكر6

لرا!عة!8+،والعشرو3!الة36،كهرالحررناالاصة

،tصرالعنرونالخاسة936،عروالعنررن IrMسة

ولحرودالناضة.*،صوالعرونلطيمة.37،صوالعنرور

ولثهلأ3+،عىالحون2*،عىوالنرونالاصعةص؟+،

ص3+.والحوداللأ!ة372،عىواالحود

9*.صوكحونwd,rv"تلصالظركأفمل

ها-أهلرويهـعنالملشكنبشالإسلاملنىفيرا

...........،.......................................صنهمأملموعن
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كعم!وكتسعنق

الكلب:اولأ

للترفيالفبو6الأسلاعنالظخرةالأجموية-ا

وكعلييو!قهيلقمم

ى!اللسؤلاملحردمنلخج!مناجملهلالمثضي2-

وس!،و!هقلقلأكم

المقدسرالكلاليالكرمالهر2ن!الرملدعو،-

منارنةثراسة

طاعرفكر"وكماركعقالد4-

*ضتراكءآخذ

ولإملاآاد-ون-اللامحلهمامم5-

الى(،تحه

-6taiويلأملاآوال!مرالهةا!وثةفي

مغاونةثراسة

للفر!العلميلاعمار)شالسماًفىالله7-أ،ت

المنلم!هاالبعمث،نيا

واولرعونالمرطينونالأد،فيمغاردةعلم-1

القامز-الد!نأصولكلهةحولط3عدد

الند(دقد"لظ.المسلونعلماءصدالمقصالكاليلقداتيمات2-

القاهز-الد!أصولممل!ةصلة،عدر
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"ك!،ص
l..بر 3rس!ثمدز7ي

-لأص+،ثيا!3313+ا!ييء

ص"،!ض:ع!ثىمم!،ا"ء!بهر

h-7م+ا31*بهwءel,3عيماكى*ا

!.ا3!ثرمكرا.بهما-بر+

ث!ى-ء!ي**حميء!اعيما

كي%،ثم!ثرجبم!!!ر

ط-!اممماحمهمحملااجملااثسا+،+"

كو.،ث!!!رحجبم++*

ه-ممم!حمميج!يم!3صا*،!!حمىكا

يc،ثم!!ر!بم+ش*

8-م!ثيكيلا،إ،حم!*كيملأ!هيكهي،ر*"ء

7!لاح!ثرجببمءش*بر

د-مممابمإiعيم+بهما!ياحمعما
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